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Τροπολογία 1
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τους ιδιαίτερα στενούς 
ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της 
Αφρικής και τη σημαντική συμβολή της 
ΕΕ στην αναπτυξιακή βοήθεια1, αλλά και 
στη λειτουργία της Αφρικανικής Ένωσης 
(ΑΕ)2·

1. υπενθυμίζει τους ιδιαίτερα στενούς 
ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της 
Αφρικής και το γεγονός ότι η ίση και 
βιώσιμη συνεργασία που βασίζεται στον 
πολιτικό διάλογο, την κοινή ευθύνη, την 
αλληλεγγύη και την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη είναι υψίστης σημασίας για 
την αντιμετώπιση των κοινών 
προκλήσεων και την επίτευξη των κοινών 
σκοπών· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ο 
μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής και 
ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως και 
ότι η δράση της Ένωσης στην παγκόσμια 
σκηνή καθοδηγείται από τις αρχές της 
δημοκρατίας, το κράτος δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τις αρχές της ισότητας και της 
αλληλεγγύης·

_________________
1 19,6 δισ. ευρώ, ήτοι 46 % του συνόλου 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pr
esscorner/detail/fr/qanda_20_375
2 327 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, ήτοι 42 % του 
προϋπολογισμού, E-003478/2018

Or. en

Τροπολογία 2
Tineke Strik, Damian Boeselager

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τους ιδιαίτερα στενούς 1. υπενθυμίζει τους ιδιαίτερα στενούς 
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ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της 
Αφρικής και τη σημαντική συμβολή της 
ΕΕ στην αναπτυξιακή βοήθεια1, αλλά και 
στη λειτουργία της Αφρικανικής Ένωσης 
(ΑΕ)2·

ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της 
Αφρικής και τονίζει την επείγουσα ανάγκη 
για μια πιο ισχυρή, μακροπρόθεσμη και 
πολύπλευρη εταιρική σχέση, η οποία θα 
πρέπει επίσης να μετουσιωθεί σε πιο 
ισχυρή πολιτική συνεργασία που 
βασίζεται στην ισότητα, την εμπιστοσύνη 
και τις κοινές αξίες· από την άποψη 
αυτή, τονίζει τη σημασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
δημοκρατίας, της ισότητας των φύλων, 
της διακυβέρνησης, της ειρήνης και της 
ασφάλειας, καθώς και του κλίματος, του 
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας 
ως των απαραίτητων θεμελίων για μια 
βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και 
αμοιβαία επωφελή εταιρική σχέση ΕΕ-
Αφρικής·

_________________
1 19,6 δισ. ευρώ, ήτοι 46 % του συνόλου 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pr
esscorner/detail/fr/qanda_20_375
2 327 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, ήτοι 42 % του 
προϋπολογισμού, E-003478/2018

Or. en

Τροπολογία 3
Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τους ιδιαίτερα 
στενούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της 
Αφρικής και τη σημαντική συμβολή της 
ΕΕ στην αναπτυξιακή βοήθεια1, αλλά και 
στη λειτουργία της Αφρικανικής Ένωσης 
(ΑΕ)2·

1. τονίζει τη σημαντική συμβολή της 
ΕΕ στην αναπτυξιακή βοήθεια1· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η συμβολή 
αυτή συχνά χρησιμοποιείται από την ΕΕ 
ως εργαλείο για τα συμφέροντά της όσον 
αφορά πολιτικές σχετικές με τα 
οικονομικά, τη γεωπολιτική ή τη 
μετανάστευση· υπενθυμίζει ότι η νέα 
εταιρική σχέση θα πρέπει να υποστηρίζει 
μια βελτιωμένη αναλογικότητα και 
ισότητα όσον αφορά την 
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αντιπροσώπευση αμφότερων των 
πλευρών στους φορείς παγκόσμιας 
διακυβέρνησης·

_________________ _________________
1 19,6 δισ. ευρώ, ήτοι 46 % του συνόλου 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/fr/qanda_20_375

1 19,6 δισ. ευρώ, ήτοι 46 % του συνόλου 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/fr/qanda_20_375

2 327 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, ήτοι 42 % του 
προϋπολογισμού, E-003478/2018

Or. en

Τροπολογία 4
Assita Kanko

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τους ιδιαίτερα στενούς 
ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της 
Αφρικής και τη σημαντική συμβολή της 
ΕΕ στην αναπτυξιακή βοήθεια1, αλλά και 
στη λειτουργία της Αφρικανικής Ένωσης 
(ΑΕ)2·

1. υπενθυμίζει τους ιδιαίτερα στενούς 
ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της 
Αφρικής και τη σημαντική συμβολή της 
ΕΕ στην αναπτυξιακή βοήθεια1, αλλά και 
στη λειτουργία της Αφρικανικής Ένωσης 
(ΑΕ)2· τονίζει την ανάγκη για μια 
μελλοντοστραφή, ισότιμη και φιλόδοξη 
σχέση μεταξύ ΕΕ και Αφρικής με σκοπό 
την αντιμετώπιση των κοινών 
προκλήσεων·

_________________ _________________
1 19,6 δισ. ευρώ, ήτοι 46 % του συνόλου 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/fr/qanda_20_375

1 19,6 δισ. ευρώ, ήτοι 46 % του συνόλου 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/fr/qanda_20_375

2 327 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, ήτοι 42 % του 
προϋπολογισμού, E-003478/2018

2 327 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, ήτοι 42 % του 
προϋπολογισμού, E-003478/2018

Or. en

Τροπολογία 5
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τους ιδιαίτερα στενούς 
ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της 
Αφρικής και τη σημαντική συμβολή της 
ΕΕ στην αναπτυξιακή βοήθεια1, αλλά και 
στη λειτουργία της Αφρικανικής Ένωσης 
(ΑΕ)2·

1. υπενθυμίζει τους ιδιαίτερα στενούς 
ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της 
Αφρικής και τη σημαντική συμβολή της 
ΕΕ στην αναπτυξιακή βοήθεια1, αλλά και 
στη λειτουργία της Αφρικανικής Ένωσης 
(ΑΕ)2 και επανεπιβεβαιώνει ότι η 
εταιρική σχέση μεταξύ Αφρικής και ΕΕ 
πρέπει να συναφθεί μεταξύ δύο ίσων 
οντοτήτων που αποτελούν αφοσιωμένους 
και αξιόπιστους εταίρους·

_________________ _________________
1 19,6 δισ. ευρώ, ήτοι 46 % του συνόλου 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/fr/qanda_20_375

1 19,6 δισ. ευρώ, ήτοι 46 % του συνόλου 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/fr/qanda_20_375

2 327 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, ήτοι 42 % του 
προϋπολογισμού, E-003478/2018

2 327 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, ήτοι 42 % του 
προϋπολογισμού, E-003478/2018

Or. en

Τροπολογία 6
Nadine Morano

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. υπενθυμίζει ότι, παρόλο που η ΕΕ 
αποτελεί τόσο τον μεγαλύτερο επενδυτή 
όσο και τον μεγαλύτερο χορηγό 
αναπτυξιακών κονδυλίων προς την 
Αφρική, με την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να παρέχουν περίπου 20 δισ. ευρώ 
ετησίως, η υποσαχάρια Αφρική ως 
περιφέρεια βρίσκεται ακόμα στη 
χαμηλότερη θέση της παγκόσμιας 
κατάταξης όσον αφορά τον δείκτη 
ανθρώπινης ανάπτυξης·

Or. fr
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Τροπολογία 7
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
σχεδιαστεί η στρατηγική εταιρική σχέση 
με την Αφρική ενισχύοντας τους 
συνδέσμους που αναπτύχθηκαν με την 
Αφρικανική Ένωση αλλά και 
αναπτύσσοντας την περιφερειακή 
συνεργασία και τον τριμερή διάλογο 
μεταξύ της ΕΕ, της Αφρικανικής Ένωσης 
και των Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 8
Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. τονίζει τη σημαντική πολιτιστική 
και οικονομική συμβολή της αφρικανικής 
διασποράς στην ΕΕ, καθώς και τη 
σημασία των εμβασμάτων για την 
ανάπτυξη των αφρικανικών χωρών και 
την ανάκαμψή τους από τις κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 9
Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. υπενθυμίζει ότι η αναπτυξιακή 
βοήθεια έχει ως στόχο την εξάλειψη της 
φτώχειας και των ανισοτήτων και ότι θα 
πρέπει να διανέμεται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο στις χώρες που την 
χρειάζονται περισσότερο βάσει αυτών 
των κριτηρίων αποκλειστικά· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ θέτει 
ολοένα και περισσότερο σε 
προτεραιότητα την ανθρωπιστική 
βοήθεια για ορισμένες χώρες εξαιτίας του 
ρόλου τους ως χωρών διέλευσης ή χωρών 
προέλευσης με στόχους που σχετίζονται 
με τον έλεγχο της μετανάστευσης εις 
βάρος χωρών που δεν παρουσιάζουν 
κανένα στρατηγικό ενδιαφέρον για την 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 10
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. υπενθυμίζει ότι η φτώχεια στην 
αφρικανική ήπειρο συνεχίζει να αποτελεί 
βασικό κίνητρο για τη μετανάστευση· 
θεωρεί ότι η ΕΕ μπορεί να 
χρησιμοποιήσει με καλύτερο και 
αποδοτικότερο τρόπο τα μέσα της, όπως 
το Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για 
την Αφρική, και θα μπορούσε να αυξήσει 
τη χρηματοδότηση του προγράμματος 
Erasmus+ για την εκπαίδευση των νέων 
τόσο στην ΕΕ όσο και στην Αφρική·

Or. en

Τροπολογία 11
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Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 γ. υπενθυμίζει ότι η αρχή της 
ευθύνης της χώρας1a ορίζει ότι οι 
πολιτικές και τα προγράμματα ανάπτυξης 
μπορούν να στεφθούν με επιτυχία μόνο αν 
καθοδηγούνται από τις αναπτυσσόμενες 
χώρες και αν είναι προσαρμοσμένα στις 
καταστάσεις και τις ανάγκες που 
σχετίζονται με την εκάστοτε χώρα· 
τονίζει την ανάγκη για συνεργασία με την 
κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές 
κοινότητες σε αυτό το πλαίσιο 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι 
ευπάθειες των πολιτών·
_________________
1a Συμπεριλαμβάνεται στη Σύμπραξη του 
Busan για αποτελεσματική αναπτυξιακή 
συνεργασία και στους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης (στόχος 17).

Or. en

Τροπολογία 12
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 γ. ζητεί την ολοκλήρωση 
σημαντικών έργων για την ανάπτυξη της 
αφρικανικής ηπείρου, όπως η 
καταπολέμηση της διαφθοράς, η 
ψηφιοποίηση, η βιώσιμη ανάπτυξη, η 
ενίσχυση του κράτους δικαίου, η 
προστασία των μειονοτήτων και των 
πλέον ευπαθών, ιδίως των παιδιών, η 
ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες 
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για όλους·

Or. en

Τροπολογία 13
Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 δ. υπενθυμίζει τη σημασία της 
ενδοπεριφερειακής μετανάστευσης στην 
Αφρική και την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ότι οι πολιτικές και τα έργα της ΕΕ δεν 
περιορίζουν αυτήν την περιφερειακή 
κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 14
Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 ε. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να θέσουν τον σεβασμό και την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στον πυρήνα της νέας στρατηγικής ΕΕ-
Αφρικής· τονίζει ιδίως την ανάγκη να 
τεθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
προσφύγων και των μεταναστών στον 
πυρήνα της εταιρικής σχέσης με την 
Αφρική για τη μετανάστευση και να 
σταματήσει η ποινικοποίηση των 
μεταναστών και των προσφύγων·

Or. en

Τροπολογία 15
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Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να ενισχυθεί η καταπολέμηση 
της διαφθοράς, η οποία αποτελεί μείζον 
εμπόδιο για την αποτελεσματική ανάπτυξη 
και εμποδίζει τους λαούς της Αφρικής να 
επωφεληθούν πλήρως από τα απτά οφέλη 
των κοινών πολιτικών της ΕΕ και της 
Αφρικανικής Ένωσης, που θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στη συνολική στρατηγική 
με την Αφρική·

2. αναγνωρίζει ότι η διαφθορά 
αποτελεί περίπλοκο παγκόσμιο 
φαινόμενο, το οποίο παρεμποδίζει τις 
προσπάθειες που αποσκοπούν στην 
προώθηση της δημοκρατικής 
διακυβέρνησης, του 
κοινωνικοοικονομικού μετασχηματισμού, 
της βιώσιμης ανάπτυξης, της ειρήνης και 
της ασφάλειας και μπορεί να οδηγήσει σε 
πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· ζητεί να ενισχυθεί η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και των 
δραματικών ανισοτήτων, η οποία 
αποτελεί μείζον εμπόδιο για την 
αποτελεσματική ανάπτυξη και εμποδίζει 
τους λαούς της Αφρικής να επωφεληθούν 
πλήρως από τα απτά οφέλη των κοινών 
πολιτικών της ΕΕ και της Αφρικανικής 
Ένωσης, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
στη συνολική στρατηγική με την Αφρική· 
συνιστά στην ΕΕ και την Αφρικανική 
Ένωση να εφαρμόζουν και να επιβάλλουν 
καλύτερα τα υφιστάμενα εθνικά και 
διεθνή μέσα για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και να χρησιμοποιούν τις νέες 
τεχνολογίες και τις ψηφιακές υπηρεσίες· 
επισημαίνει ότι η καταπολέμηση της 
διαφθοράς θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και 
των παράνομων χρηματοοικονομικών 
ροών·

Or. en

Τροπολογία 16
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να ενισχυθεί η καταπολέμηση 
της διαφθοράς, η οποία αποτελεί μείζον 
εμπόδιο για την αποτελεσματική ανάπτυξη 
και εμποδίζει τους λαούς της Αφρικής να 
επωφεληθούν πλήρως από τα απτά οφέλη 
των κοινών πολιτικών της ΕΕ και της 
Αφρικανικής Ένωσης, που θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στη συνολική στρατηγική 
με την Αφρική·

2. ζητεί να ενισχυθεί η καταπολέμηση 
της διαφθοράς, η οποία αποτελεί μείζον 
εμπόδιο για την αποτελεσματική ανάπτυξη 
και εμποδίζει τους λαούς της Αφρικής να 
επωφεληθούν πλήρως από τα απτά οφέλη 
των κοινών πολιτικών της ΕΕ και της 
Αφρικανικής Ένωσης, που θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στη συνολική στρατηγική 
με την Αφρική· προτείνει να 
εντατικοποιηθεί η διοχέτευση ενωσιακών 
κονδυλίων σε άμεσους δικαιούχους μέσω 
των διεθνών οργανισμών που βρίσκονται 
στην περιοχή· τονίζει τη σημασία της 
προαγωγής των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των 
γυναικών και των μειονοτήτων, της 
δημοκρατίας και της χρηστής 
διακυβέρνησης στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής, 
ιδίως με την ενίσχυση των συνδέσμων με 
την κοινωνία των πολιτών στις 
αφρικανικές χώρες και τη στήριξη αυτής·

Or. fr

Τροπολογία 17
Tineke Strik, Damian Boeselager

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να ενισχυθεί η 
καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία 
αποτελεί μείζον εμπόδιο για την 
αποτελεσματική ανάπτυξη και εμποδίζει 
τους λαούς της Αφρικής να επωφεληθούν 
πλήρως από τα απτά οφέλη των κοινών 
πολιτικών της ΕΕ και της Αφρικανικής 
Ένωσης, που θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη στη συνολική στρατηγική με την 
Αφρική·

2. υπενθυμίζει ότι οι παράνομες 
χρηματοοικονομικές ροές (ΠΧΡ) 
αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και ότι στην 
Αφρική οι παράνομες 
χρηματοοικονομικές ροές ανέρχονται 
τουλάχιστον σε 50 δισεκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ - ποσό διπλάσιο από την 
επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια· τονίζει 
ότι η έκθεση της ομάδας υψηλού 
επιπέδου για τις παράνομες 
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χρηματοοικονομικές ροές από την 
Αφρική αξιολόγησε ότι οι εμπορικές 
δραστηριότητες αναλογούν στο 65% των 
ΠΧΡ· καλεί την ΕΕ να εγκρίνει ένα 
αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη 
διαφθορά, την υποχρεωτική δέουσα 
επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και το περιβάλλον, καθώς και για την 
εταιρική ευθύνη για τις ευρωπαϊκές 
εταιρείες που επενδύουν και 
δραστηριοποιούνται στην Αφρική·

Or. en

Τροπολογία 18
Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να ενισχυθεί η καταπολέμηση 
της διαφθοράς, η οποία αποτελεί μείζον 
εμπόδιο για την αποτελεσματική ανάπτυξη 
και εμποδίζει τους λαούς της Αφρικής να 
επωφεληθούν πλήρως από τα απτά οφέλη 
των κοινών πολιτικών της ΕΕ και της 
Αφρικανικής Ένωσης, που θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στη συνολική στρατηγική 
με την Αφρική·

2. ζητεί να ενισχυθεί η καταπολέμηση 
της διαφθοράς τόσο στην ΕΕ όσο και στην 
Αφρική, η οποία αποτελεί μείζον εμπόδιο 
για την ανάπτυξη, που θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στη συνολική στρατηγική 
με την Αφρική· ζητεί την ανάπτυξη 
μηχανισμών παρακολούθησης, καθώς και 
πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 19
Assita Kanko

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να ενισχυθεί η καταπολέμηση 
της διαφθοράς, η οποία αποτελεί μείζον 
εμπόδιο για την αποτελεσματική ανάπτυξη 
και εμποδίζει τους λαούς της Αφρικής να 

2. ζητεί να ενισχυθεί η καταπολέμηση 
της διαφθοράς, της εμπορίας ανθρώπων 
και της παράνομης διακίνησης 
μεταναστών, της παράνομης 
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επωφεληθούν πλήρως από τα απτά οφέλη 
των κοινών πολιτικών της ΕΕ και της 
Αφρικανικής Ένωσης, που θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στη συνολική στρατηγική 
με την Αφρική·

μετανάστευσης, και της τρομοκρατίας, οι 
οποίες αποτελούν μείζονα εμπόδια για την 
αποτελεσματική ανάπτυξη και εμποδίζουν 
τους λαούς της Αφρικής να επωφεληθούν 
πλήρως από τα απτά οφέλη των κοινών 
πολιτικών της ΕΕ και της Αφρικανικής 
Ένωσης, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
στη συνολική στρατηγική με την Αφρική·

Or. en

Τροπολογία 20
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε ένα πλαίσιο όπου, σε 
ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερες από τις 
μισές αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται 
βάσει οριστικής νομικής απόφασης3και, 
συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έμφαση 
στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των επιστροφών μέσω της σύναψης 
συμφωνιών επανεισδοχής και της 
έκδοσης προξενικών αδειών διέλευσης·

διαγράφεται·

_________________
3 Πηγή: EUROSTAT

Or. en

Τροπολογία 21
Nadine Morano

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το ζήτημα της 3. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
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μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε ένα πλαίσιο όπου, σε 
ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερες από τις 
μισές αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται 
βάσει οριστικής νομικής απόφασης3και, 
συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
επιστροφών μέσω της σύναψης 
συμφωνιών επανεισδοχής και της έκδοσης 
προξενικών αδειών διέλευσης·

μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε ένα πλαίσιο όπου, σε 
ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερες από τις 
μισές αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται 
βάσει οριστικής νομικής απόφασης3 και, 
συνεπώς, είναι αβάσιμες· υπενθυμίζει ότι 
μόνο μια μειοψηφία ατόμων των οποίων 
η αίτηση ασύλου απορρίφθηκε 
απομακρύνονται πράγματι από το 
ευρωπαϊκό έδαφος· ζητεί, συνεπώς, να 
δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των επιστροφών 
μέσω της σύναψης συμφωνιών 
επανεισδοχής και της έκδοσης προξενικών 
αδειών διέλευσης, αλλά και στην 
εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων 
για την αντιμετώπιση των βασικών 
αιτιών της παράνομης μετανάστευσης 
και τη μακροπρόθεσμη επανένταξη των 
αιτούντων άσυλο στην κοινωνία στην 
οποία επιστρέφουν·

_________________ _________________
3 Πηγή: EUROSTAT 3 Πηγή: EUROSTAT

Or. fr

Τροπολογία 22
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε ένα πλαίσιο όπου, σε 
ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερες από τις 
μισές αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται 
βάσει οριστικής νομικής απόφασης3και, 
συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
επιστροφών μέσω της σύναψης 
συμφωνιών επανεισδοχής και της έκδοσης 
προξενικών αδειών διέλευσης·

3. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα, ιδίως υπό το φως των 
τελευταίων στοιχείων που δημοσίευσε η 
FRONTEX2 a, τα οποία δείχνουν πολύ 
μικρή μείωση του αριθμού των αφίξεων 
παρά τη σοβαρή υγειονομική κρίση της 
ίδιας περιόδου, γεγονός που λογικά οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι οι μεταναστευτικές 
ροές αναμένεται να αυξηθούν ή ακόμα 
και να εκτιναχθούν στο μέλλον· 
επαναλαμβάνει ότι σε ένα πλαίσιο όπου, 
σε ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερες από τις 
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μισές αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται 
βάσει οριστικής νομικής απόφασης3, 
συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
επιστροφών μέσω της σύναψης 
συμφωνιών επανεισδοχής και της έκδοσης 
προξενικών αδειών διέλευσης·

_________________ _________________
2 a https://frontex.europa.eu/media-
centre/news-release/situation-at-eu-
external-borders-in-may-detections-
rebound-from-record-lows-M5smNj

3 Πηγή: EUROSTAT 3 Πηγή: EUROSTAT

Or. fr

Τροπολογία 23
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε ένα πλαίσιο όπου, σε 
ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερες από τις 
μισές αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται 
βάσει οριστικής νομικής απόφασης3και, 
συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
επιστροφών μέσω της σύναψης 
συμφωνιών επανεισδοχής και της 
έκδοσης προξενικών αδειών διέλευσης·

3. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
μετανάστευσης αποτελεί μακροπρόθεσμο 
ζήτημα προτεραιότητας στις σχέσεις ΕΕ-
Αφρικής και ότι χρειάζεται ένας ισχυρός 
διάλογος μεταξύ της ΕΕ, της 
Αφρικανικής Ένωσης και των 
αφρικανικών κρατών για το ζήτημα αυτό, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 
βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης και 
να προωθηθούν οι εταιρικές σχέσεις για 
τη μετανάστευση και την κινητικότητα· 
θεωρεί ότι η καταπολέμηση των 
διακινητών και των δραστών εμπορίας 
ανθρώπων πρέπει να πραγματοποιείται 
από κοινού από τα δύο μέρη και με την 
υποστήριξη της Europol, μεταξύ άλλων· 
προτείνει να αυξηθεί η στήριξη της ΕΕ 
για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής σε 
χώρες της Αφρικής για τους ανθρώπους 
που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον 
πόλεμο και τις διώξεις, προκειμένου να 
διασφαλιστούν αξιοπρεπείς, ανθρώπινες 
και υγιεινές συνθήκες·  προτείνει να 
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εντατικοποιηθούν τα προγράμματα 
επανεγκατάστασης από τις αφρικανικές 
χώρες στην ΕΕ, για τους πρόσφυγες·

_________________
3 Πηγή: EUROSTAT

Or. fr

Τροπολογία 24
Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Nathalie 
Loiseau, Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε ένα πλαίσιο όπου, σε 
ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερες από τις 
μισές αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται 
βάσει οριστικής νομικής απόφασης3και, 
συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
επιστροφών μέσω της σύναψης 
συμφωνιών επανεισδοχής και της έκδοσης 
προξενικών αδειών διέλευσης·

3. θεωρεί ότι η μετανάστευση θα 
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε ένα 
πλαίσιο όπου, σε ολόκληρη την ΕΕ, 
περισσότερες από τις μισές αιτήσεις 
ασύλου απορρίπτονται βάσει οριστικής 
νομικής απόφασης3 και θα πρέπει να 
αναπτύξουμε μια ισχυρή συνεργασία στον 
τομέα της μετανάστευσης, που θα 
θεμελιώνεται στις αρχές της αλληλεγγύης, 
της κοινής ευθύνης και του σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και 
η δέουσα διαδικασία στην πολιτική 
επιστροφών και στη σύναψη συμφωνιών 
επανεισδοχής, δίνοντας προτεραιότητα 
στην εθελοντική επιστροφή, καθώς και 
να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα και η 
αξιοπρέπεια των ατόμων προστατεύονται 
και τηρούνται πλήρως·

_________________ _________________
3 Πηγή: EUROSTAT 3 Πηγή: EUROSTAT

Or. en

Τροπολογία 25
Beata Kempa
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εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε ένα πλαίσιο όπου, σε 
ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερες από τις 
μισές αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται 
βάσει οριστικής νομικής απόφασης3και, 
συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
επιστροφών μέσω της σύναψης 
συμφωνιών επανεισδοχής και της έκδοσης 
προξενικών αδειών διέλευσης·

3. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε ένα πλαίσιο όπου, σε 
ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερες από τις 
μισές αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται 
βάσει οριστικής νομικής απόφασης3 και, 
συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
επιστροφών μέσω της σύναψης 
συμφωνιών επανεισδοχής και της έκδοσης 
προξενικών αδειών διέλευσης ζητεί να 
ενισχυθούν οι προσπάθειες ανίχνευσης 
και καταπολέμησης των εγκληματικών 
δικτύων των διακινητών, γεγονός που θα 
συνέβαλε στη μείωση του αριθμού των 
παράνομων μεταναστών που έρχονται 
στην Ευρώπη από την Αφρική και μέσω 
αυτής·

_________________ _________________
3 Πηγή: EUROSTAT 3 Πηγή: EUROSTAT

Or. en

Τροπολογία 26
Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε ένα πλαίσιο όπου, σε 
ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερες από τις 
μισές αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται 
βάσει οριστικής νομικής απόφασης3και, 
συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
επιστροφών μέσω της σύναψης 

3. ζητεί από την ΕΕ να θέσει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων 
και των μεταναστών στον πυρήνα της 
εταιρικής σχέσης της με την Αφρική για 
τη μετανάστευση, διασφαλίζοντας ότι η 
στρατηγική βασίζεται στις αρχές της 
αλληλεγγύης, της κοινής ευθύνης και του 
σεβασμού του διεθνούς δικαίου· τονίζει 
ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει 
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συμφωνιών επανεισδοχής και της 
έκδοσης προξενικών αδειών διέλευσης·

να θέτουν ως προϋπόθεση για την 
αναπτυξιακή βοήθεια τη συμμόρφωση 
των αφρικανικών κρατών όσον αφορά τις 
επιστροφές και επανεισδοχές, τη 
διαχείριση της μετανάστευσης και τον 
συνοριακό έλεγχο·

_________________
3 Πηγή: EUROSTAT

Or. en

Τροπολογία 27
Assita Kanko

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε ένα πλαίσιο όπου, σε 
ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερες από τις 
μισές αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται 
βάσει οριστικής νομικής απόφασης3και, 
συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
επιστροφών μέσω της σύναψης 
συμφωνιών επανεισδοχής και της έκδοσης 
προξενικών αδειών διέλευσης·

3. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε ένα πλαίσιο όπου, σε 
ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερες από τις 
μισές αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται 
βάσει οριστικής νομικής απόφασης3 και, 
συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
επιστροφών μέσω της κατάλληλης 
ενίσχυσης των υφιστάμενων συμφωνιών 
και της σύναψης νέων συμφωνιών 
επανεισδοχής και της έκδοσης προξενικών 
αδειών διέλευσης·

_________________ _________________
3 Πηγή: EUROSTAT 3 Πηγή: EUROSTAT

Or. en

Τροπολογία 28
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε ένα πλαίσιο όπου, σε 
ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερες από τις 
μισές αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται 
βάσει οριστικής νομικής απόφασης3και, 
συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
επιστροφών μέσω της σύναψης 
συμφωνιών επανεισδοχής και της έκδοσης 
προξενικών αδειών διέλευσης·

3. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε ένα πλαίσιο όπου, σε 
ολόκληρη την ΕΕ, περίπου οι μισές 
αιτήσεις ασύλου γίνονται δεκτές και, 
συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
επιστροφών μέσω της σύναψης 
συμφωνιών επανεισδοχής και της έκδοσης 
προξενικών αδειών διέλευσης

_________________
3 Πηγή: EUROSTAT

Or. en

Τροπολογία 29
Tineke Strik, Damian Boeselager

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το ζήτημα της 
μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε ένα πλαίσιο όπου, σε 
ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερες από τις 
μισές αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται 
βάσει οριστικής νομικής απόφασης3και, 
συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έμφαση 
στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των επιστροφών μέσω της σύναψης 
συμφωνιών επανεισδοχής και της 
έκδοσης προξενικών αδειών διέλευσης·

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τις προτεραιότητες των 
αφρικανικών χωρών για τη 
μετανάστευση, και ιδίως την ενίσχυση 
της νόμιμης μετανάστευσης και της 
κινητικότητας και τη διευκόλυνση των 
ροών των εμβασμάτων, στο Νέο 
Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το 
Άσυλο που ανακοινώθηκε και στη νέα 
εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής, προκειμένου 
να δημιουργηθεί μια πραγματική 
«εταιρική σχέση μεταξύ ίσων»· 

_________________
3 Πηγή: EUROSTAT

Or. en

Τροπολογία 30
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Tineke Strik, Damian Boeselager

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. υπενθυμίζει ότι, όπως ορίστηκε 
στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), η αναπτυξιακή συνεργασία θα 
πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο τη 
μείωση και, μακροπρόθεσμα, την 
εξάλειψη της φτώχειας και να μην 
επιβάλλονται για τη βοήθεια αυτή 
προϋποθέσεις στις τρίτες χώρες 
αναφορικά με τη μετανάστευση και τη 
διαχείριση των συνόρων· αναγνωρίζει τον 
σημαντικό ρόλο των μεταναστών και της 
διασποράς ως κινητήριων δυνάμεων για 
την ανάπτυξη τόσο των χωρών 
προέλευσης όσο και των χωρών 
προορισμού· ζητεί από την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να απόσχουν ενεργά από τη 
συμμετοχή σε πολιτικές και πρακτικές 
που επιδεινώνουν τον αναγκαστικό 
εκτοπισμό και θέτουν σε κίνδυνο τη 
βιώσιμη ανάπτυξη στην Αφρική·

Or. en

Τροπολογία 31
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. επισημαίνει ότι η διαχείριση της 
μετανάστευσης και της κινητικότητας 
εντός της Αφρικής και μεταξύ Αφρικής 
και ΕΕ απαιτεί μια κοινή προσέγγιση που 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές της 
αλληλεγγύης, της εταιρικής σχέσης, της 
κοινής ευθύνης και της αμοιβαίας 
λογοδοσίας και να καθοδηγείται από τον 
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σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καθώς και του διεθνούς δικαίου και του 
δικαίου της θάλασσας· η προσέγγιση 
αυτή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
κοινές στρατηγικές για την αντιμετώπιση 
και αποτελεσματική καταπολέμηση των 
βαθύτερων αιτιών του αναγκαστικού 
εκτοπισμού και της μετανάστευσης· ζητεί 
από την ΕΕ να αναπτύξει περαιτέρω μια 
αποτελεσματική πολιτική 
επανεγκατάστασης και από τα κράτη 
μέλη να καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να προσφέρουν τους 
τόπους επανεγκατάστασής τους σε έναν 
ουσιαστικό αριθμό προσφύγων·

Or. en

Τροπολογία 32
Beata Kempa
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της 
διεθνούς συνεργασίας για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό 
θυμάτων που προέρχονται από την 
υποσαχάρια Αφρική και το γεγονός ότι η 
πλειονότητα των εκθέσεων για την 
εμπορία ανθρώπων καταδεικνύει την 
υποσαχάρια Αφρική ως παγκόσμιο 
δρώντα· ζητεί μια ολοκληρωμένη, 
πολυτομεακή προσπάθεια και συντονισμό 
σε όλα τα επίπεδα σε συνεργασία με τις 
τοπικές κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
για την επιβολή του διεθνούς δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 33
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Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. θεωρεί ότι οι εταιρικές σχέσεις 
μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της 
Αφρικής που αποτελούν χώρες 
αναχώρησης ή διέλευσης μεταναστών 
πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να 
βελτιωθεί η επιστροφή, επανεισδοχή και 
επανένταξη των ατόμων που δεν 
δικαιούνται άσυλο στην ΕΕ· προτείνει, 
επομένως, να ενθαρρυνθεί η υπογραφή 
συμφωνιών επανεισδοχής και η έκδοση 
προξενικών αδειών διέλευσης, κάτι που 
θα συμβάλει στην επίσπευση των 
διαδικασιών ασύλου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 34
Assita Kanko

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. τονίζει ότι η ΕΕ και τα 
αφρικανικά έθνη θα πρέπει να 
συνεργαστούν ώστε να αντιμετωπίσουν 
τα βαθύτερα αίτια της παράνομης 
μετανάστευσης μέσω της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με εγκληματικές 
συμμορίες και άτομα που διαιωνίζουν την 
εμπορία ανθρώπων και τη διακίνηση 
μεταναστών, σχετικά με τη μεθοδολογία 
που χρησιμοποιούν οι εν λόγω συμμορίες 
και άτομα, και τα χρηματοοικονομικά 
δεδομένα που αποκομίζονται σχετικά με 
το «επιχειρηματικό μοντέλο» τους, με 
σκοπό να τερματιστεί ο τρόπος 
λειτουργίας τους·
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Or. en

Τροπολογία 35
Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. υπενθυμίζει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να αναπτυχθούν ασφαλείς και 
νόμιμες οδοί για τους ανθρώπους που 
χρειάζονται προστασία, καθώς και 
διευκόλυνση έκδοσης θεώρησης για την 
πρόσβαση στην ΕΕ για όλα τα επίπεδα 
δεξιοτήτων και με μέτρα κοινωνικής 
προστασίας ανάλογα με αυτά που 
απολαμβάνουν οι πολίτες της ΕΕ· ζητεί 
από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τη συνεισφορά τους στις 
παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης 
και να διευκολύνουν την επανένωση των 
οικογενειών των υπηκόων τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 36
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. επισημαίνει ότι το 17% του 
παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή 1,3 
δισεκατομμύρια άτομα, ζουν αυτή τη 
στιγμή στην Αφρική· σημειώνει ότι, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο πληθυσμός 
της υποσαχάριας Αφρικής αναμένεται να 
διπλασιαστεί έως το 2050 και ότι 
περισσότερο από το 50% της παγκόσμιας 
αύξησης του πληθυσμού έως το 2050 
αναμένεται να σημειωθεί στην Αφρική3 a·
_________________
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3 a https://www.un.org/fr/sections/issues-
depth/population/index.html

Or. fr

Τροπολογία 37
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
αποφασιστικούς παράγοντες που οδηγούν 
τους νέους Αφρικανούς στη 
μετανάστευση είναι η έλλειψη ευκαιριών 
έναντι των φιλοδοξιών στις χώρες 
προέλευσης· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ να 
επενδύσει πολύ περισσότερο στην 
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης 
και των δημοκρατικών διαδικασιών, 
καθώς και στην ενδυνάμωση των 
δημοκρατικών δρώντων·

Or. en

Τροπολογία 38
Dragoş Tudorache

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. ζητεί να αυξηθεί η συνεργασία και 
ο συντονισμός με τις αφρικανικές χώρες 
προκειμένου να καταπολεμηθούν 
αποτελεσματικά τα δίκτυα εμπορίας 
ανθρώπων και όπλων, να αποτραπεί η 
διακίνηση μεταναστών και να 
προωθηθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και η προστασία των θυμάτων αυτών των 
εγκλημάτων·

Or. en
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Τροπολογία 39
Nadine Morano

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. προτείνει τα αφρικανικά κράτη 
που συνεργάζονται περισσότερο για την 
καταπολέμηση της παράνομης 
μετανάστευσης να λαμβάνουν 
περισσότερα στο πλαίσιο της νέας 
στρατηγικής· τονίζει ότι σε μια εταιρική 
σχέση μεταξύ ίσων η βοήθεια πρέπει να 
είναι αμοιβαία·

Or. fr

Τροπολογία 40
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. υπενθυμίζει ότι έως το 80% όλων 
των διεθνών μεταναστών που 
προέρχονται από αφρικανικές χώρες 
μετακινούνται εντός της αφρικανικής 
ηπείρου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, 
την ευημερία και την ενοποίηση της 
Αφρικής·

Or. en

Τροπολογία 41
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. υπενθυμίζει ότι η μετανάστευση 
και η κινητικότητα μεταξύ Αφρικής και 
ΕΕ είναι επωφελείς για αμφότερες τις 
ηπείρους και παρέχουν ευκαιρίες 
απασχόλησης σε αμφότερες τις πλευρές· 
υπενθυμίζει ότι έως το 80% όλων των 
διεθνών μεταναστών που προέρχονται 
από αφρικανικές χώρες μετακινούνται 
εντός της αφρικανικής ηπείρου, 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, την 
ευημερία και την ενοποίηση της Αφρικής· 
επισημαίνει ότι η νόμιμη μετανάστευση 
πρέπει να είναι η εναλλακτική λύση στην 
παράνομη μετανάστευση καθώς 
προσφέρει νόμιμες, ασφαλείς και 
οργανωμένες οδούς προς την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 42
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. σημειώνει ότι οι αφρικανικές 
χώρες φιλοξενούν μεγάλο μέρος του 
συνολικού αριθμού προσφύγων και 
εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων 
παγκοσμίως, των οποίων η ευάλωτη 
κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω 
από την κρίση της νόσου COVID-19· 
ζητεί τον παγκόσμιο επιμερισμό της 
ευθύνης για τους πρόσφυγες σύμφωνα με 
το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους 
Πρόσφυγες, μεταξύ άλλων μέσω της 
αύξησης της χρηματοοιοκονομικής 
βοήθειας, της επανεγκατάστασης και της 
δημιουργίας ανθρωπιστικών διαδρόμων, 
καθώς και της έκδοσης θεωρήσεων για 
ανθρωπιστικούς λόγους·

Or. en
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Τροπολογία 43
Nadine Morano

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. επισημαίνει ότι ορισμένες 
αφρικανικές χώρες δεν διαθέτουν 
αξιόπιστους φορείς 
ληξιαρχικής καταχώρισης και, ως εκ 
τούτου, πολλοί από τους πολίτες τους δεν 
έχουν επίσημα νομική υπόσταση και, 
συνεπώς, στερούνται τα πολιτικά 
δικαιώματά τους και δεν δύνανται να 
λάβουν μέρος σε δημοκρατικές 
διαδικασίες και να ψηφίσουν· επισημαίνει 
ότι αυτό οδηγεί σε έλλειψη αξιόπιστων 
και σχετικών δημογραφικών 
στατιστικών·

Or. fr

Τροπολογία 44
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αναπτυχθεί μια γνήσια, κυκλική πολιτική 
μετανάστευσης που θα δίνει στους 
ειδικευμένους και μη ειδικευμένους 
εργαζόμενους τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από την ανταλλαγή 
επαγγελματικής εμπειρογνωμοσύνης και 
την κινητικότητα μεταξύ της ΕΕ και της 
Αφρικής, και θα επιτρέπει στους πολίτες 
να επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής 
τους, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την 
«προσέλκυση εγκεφάλων»·
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Or. en

Τροπολογία 45
Assita Kanko

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. ζητεί από τα έθνη της ΕΕ και της 
Αφρικής να συνεργαστούν για να 
αναπτύξουν μια αποτελεσματική και 
ευρεία εκστρατεία πληροφόρησης όσον 
αφορά τους κινδύνους της εμπορίας 
ανθρώπων και της διακίνησης 
μεταναστών προκειμένου να αποτρέψουν 
τους πολίτες από το να θέτουν σε κίνδυνο 
τη ζωή τους προκειμένου να εισέλθουν 
παράνομα στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 46
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να λάβουν υπόψη αυτά τα δημογραφικά 
δεδομένα στις πολιτικές προκειμένου να 
προετοιμαστούν για την αναπόφευκτη 
μελλοντική μεταναστευτική κρίση·

Or. fr

Τροπολογία 47
Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να 
συσταθεί μια ειδική και κοινή ευρωπαϊκή 
μη στρατιωτική έρευνα και επιχειρήσεις 
διάσωσης για να τεθεί ένα τέρμα στην 
απώλεια ζωών στη θάλασσα·

Or. en

Τροπολογία 48
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. ζητεί από τις χώρες της ΕΕ και 
της Αφρικής να επεκτείνουν τους 
διαύλους ασφαλούς και νόμιμης 
μετανάστευσης μεταξύ της Ευρώπης και 
της Αφρικής καθώς και της νόμιμης 
κινητικότητας στην αφρικανική ήπειρο, 
έτσι ώστε να μειωθούν οι παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 
θάνατοι των μεταναστών στις 
επικίνδυνες μεταναστευτικές οδούς και 
να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της 
μετανάστευσης σύμφωνα με το 
Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, 
ομαλή και νόμιμη μετανάστευση· στο 
πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίζει και να παρακολουθεί ότι η 
συνεργασία για τη διαχείριση της 
μετανάστευσης δεν επηρεάζει την 
κινητικότητα εντός της Αφρικής·

Or. en

Τροπολογία 49
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστούν δίκαιες και προσβάσιμες 
διαδικασίες ασύλου για τους ανθρώπους 
που χρειάζονται διεθνή προστασία τόσο 
στην ΕΕ όσο και στις αφρικανικές χώρες· 
υπενθυμίζει ότι, βάσει των αρχών του 
ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, 
απαγορεύονται οι μαζικές απελάσεις και 
οι επαναπροωθήσεις· τονίζει ότι οι 
επιστροφές θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται μόνο με ασφαλή 
τρόπο, μετά από αξιολόγηση κάθε 
ξεχωριστής περίπτωσης και την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 
καταγγελιών, και ότι οι οικειοθελείς 
επιστροφές θα πρέπει πάντα να έχουν 
προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών·

Or. en

Τροπολογία 50
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. υπενθυμίζει ότι η διαρροή 
εγκεφάλων αποτελεί πρόβλημα που 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη 
προσοχή προκειμένου να σχεδιαστεί μια 
γνήσια και βιώσιμη στρατηγική εταιρική 
σχέση με την Αφρική· στηρίζει τη θέση 
σε προτεραιότητα των επιλέξιμων 
αιτήσεων για άδειες εργασίας από τις 
χώρες προέλευσης και διέλευσης προς 
την ΕΕ (για παράδειγμα, μέσω των 
πρεσβειών ή διαδικτυακά) προκειμένου 
να αποθαρρύνονται οι μετανάστες από 
την παράνομη μετανάστευση και να 
μειωθεί ο φόρτος του συστήματος 
ασύλου·
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Or. en

Τροπολογία 51
Tineke Strik, Damian Boeselager

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 δ. ζητεί η βιώσιμη επιστροφή και 
επανένταξη να συνοδεύονται από ισχυρές 
και μακροπρόθεσμες πολιτικές που 
στηρίζουν τους επιστρέφοντες και 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά ζητήματα 
στις χώρες προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων και 
δίκαιων οικονομικών δομών, της 
χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
ισότητας των φύλων· ζητεί να δίνεται 
προτεραιότητα στην οικειοθελή 
επιστροφή·

Or. en

Τροπολογία 52
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 ε. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
συμπεριληφθούν στη νέα στρατηγική 
συγκεκριμένες ενέργειες που αποσκοπούν 
στην ενδυνάμωση των ομάδων των 
μεταναστών και της διασποράς ώστε να 
συμβάλουν στη διαμόρφωση, την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση της 
νέας στρατηγικής, καθώς και να αυξηθεί 
η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
της ΕΕ και της Αφρικής στη 
διαμόρφωση και παρακολούθηση της 
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εφαρμογής της·

Or. en

Τροπολογία 53
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 στ. τονίζει τη σημασία της κλιματικής 
αλλαγής ως πολλαπλασιαστή κινδύνου για 
συγκρούσεις, ξηρασία, λιμό και 
μετανάστευση στην Αφρική και 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει την απόφαση 
της Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
20ής Ιανουαρίου 2020, σχετικά με 
καταγγελία ενός ατόμου που ζητά άσυλο 
από τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με την οποία οι χώρες 
δεν μπορούν να απελάσουν άτομα που 
αντιμετωπίζουν συνθήκες που 
προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή 
και παραβιάζουν το δικαίωμα στη ζωή· 
καλεί τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής να 
αντιμετωπίσει ρητά τη μετανάστευση 
λόγω του κλίματος και προτρέπει την ΕΕ 
να παράσχει πρόσθετους δρόμους για τα 
άτομα που πλήττονται από την κλιματική 
αλλαγή, ειδικά όταν αποφεύγουν τις αργά 
αναπτυσσόμενες αλλαγές του 
περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την ευελιξία 
των νομικών διόδων για τους μετανάστες 
εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
επανεγκατάστασης και κινητικότητας και 
της προτιμησιακής πρόσβασης για 
εργαζόμενους που προέρχονται από 
περιοχές που επηρεάζονται από την 
κλιματική αλλαγή·

Or. en
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Τροπολογία 54
Tineke Strik, Damian Boeselager

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και 
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης των αφρικανικών κρατών, 
ιδίως για την ανάπτυξη αξιόπιστων 
ληξιαρχικών εγγράφων και την προώθηση 
της ανταλλαγής δεδομένων για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος·

4. σημειώνει ότι η νέα στρατηγική 
ΕΕ-Αφρικής εστιάζει έντονα στην 
ψηφιακή οικονομία· επισημαίνει ότι η 
πανδημία COVID-19 καταδεικνύει τις 
ευπάθειες της Αφρικής που συνδέονται, 
μεταξύ άλλων αιτίων, με την ανεπαρκή 
οικονομική διαφοροποίηση, την υψηλή 
εξάρτηση από την εξαγωγή πρώτων 
υλών, την έλλειψη καθολικής 
υγειονομικής κάλυψης, και την έλλειψη 
καθολικής πρόσβασης στην ενέργεια, την 
ύδρευση και την αποχέτευση· 
αμφισβητεί, στο πλαίσιο αυτό, τον εν 
λόγω τρόπο θέσης προτεραιοτήτων στη 
στρατηγική ΕΕ-Αφρικής· επαναλαμβάνει 
ότι, ιδίως στο πλαίσιο των οικονομικών 
περιορισμών, η ανάπτυξη ψηφιακών 
τεχνολογιών δεν θα πρέπει να υπερισχύει 
έναντι πιο επείγουσων προκλήσεων που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν στην Αφρική, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την κάλυψη 
βασικών ανθρώπινων αναγκών όπως η 
πρόσβαση στον ηλεκτρισμό, την 
εκπαίδευση και την αποχέτευση· 
υποστηρίζει μια ατζέντα ψηφιοποίησης 
για την εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής που 
θα διασφαλίζει την ίση πρόσβαση, τη 
χρήση και δημιουργία ψηφιακής 
τεχνολογίας, για να γεφυρωθεί το 
ψηφιακό χάσμα, συμπεριλαμβανομένου 
του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 55
Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και 
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης των αφρικανικών κρατών, ιδίως 
για την ανάπτυξη αξιόπιστων ληξιαρχικών 
εγγράφων και την προώθηση της 
ανταλλαγής δεδομένων για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος·

4. επισημαίνει την ώθηση των έργων 
ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού 
της δημόσιας διοίκησης των αφρικανικών 
κρατών από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της, ιδίως για την ανάπτυξη ληξιαρχικών 
εγγράφων· υπογραμμίζει τους κινδύνους 
κατάχρησης αυτών των συστημάτων από 
κυβερνήσεις που διώκουν 
αντιπολιτευόμενους ή υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιμένει ότι 
τα δεδομένα αυτά δεν πρέπει να 
μεταβιβάζονται σε τρίτες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των 
κρατών μελών της πέραν οποιασδήποτε 
διεθνούς συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 56
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και 
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης των αφρικανικών κρατών, ιδίως 
για την ανάπτυξη αξιόπιστων 
ληξιαρχικών εγγράφων και την προώθηση 
της ανταλλαγής δεδομένων για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος·

4. υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και 
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης των αφρικανικών κρατών, ιδίως 
για την παροχή ίσης πρόσβασης και ίσων 
ευκαιριών σε όλους τους πολίτες, κάτι 
που θα οδηγήσει σε σταθεροποίηση της 
δημοκρατίας· ζητεί να ενισχυθούν οι 
προσπάθειες για την προώθηση της 
ανταλλαγής δεδομένων για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
διακρατικού και οργανωμένου 
εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και της 
εμπορίας ανθρώπων· όλα τα δεδομένα 
που ανταλλάσσονται πρέπει να υπόκεινται 
στους σχετικούς νόμους περί προστασίας 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας·
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Or. en

Τροπολογία 57
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και 
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης των αφρικανικών κρατών, ιδίως 
για την ανάπτυξη αξιόπιστων ληξιαρχικών 
εγγράφων και την προώθηση της 
ανταλλαγής δεδομένων για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος·

4. υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και 
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης των αφρικανικών κρατών, ιδίως 
για την ανάπτυξη αξιόπιστων ληξιαρχικών 
εγγράφων και την προώθηση της 
ανταλλαγής δεδομένων για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος· υπενθυμίζει ότι 
η καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
αποτελεί κοινή προτεραιότητα· ζητεί από 
την ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειες της 
και να παράσχει πιο ολοκληρωμένη 
βοήθεια στους Αφρικανούς εταίρους της 
στις περιοχές που πλήττονται 
περισσότερο από την τρομοκρατία·

Or. fr

Τροπολογία 58
Assita Kanko

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και 
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης των αφρικανικών κρατών, ιδίως 
για την ανάπτυξη αξιόπιστων ληξιαρχικών 
εγγράφων και την προώθηση της 
ανταλλαγής δεδομένων για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος·

4. σημειώνει ότι τα αφρικανικά έθνη 
αποτελούν κόμβο καινοτομίας, 
επιχειρηματικότητας και μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και, συνεπώς, 
υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και τον 
εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης 
των αφρικανικών κρατών, ιδίως για την 
ανάπτυξη αξιόπιστων ληξιαρχικών 
εγγράφων και την προώθηση της 
ανταλλαγής δεδομένων για την 
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καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος·

Or. en

Τροπολογία 59
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και 
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης των αφρικανικών κρατών, ιδίως 
για την ανάπτυξη αξιόπιστων ληξιαρχικών 
εγγράφων και την προώθηση της 
ανταλλαγής δεδομένων για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος·

4. υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και 
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης των αφρικανικών κρατών, ιδίως 
για την ανάπτυξη αξιόπιστων ληξιαρχικών 
εγγράφων και την προώθηση της 
ανταλλαγής δεδομένων για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και κάθε 
είδος οργανωμένου εγκλήματος, και ιδίως 
της εμπορίας ανθρώπων και της 
διακίνησης·

Or. en

Τροπολογία 60
Nadine Morano

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και 
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης των αφρικανικών κρατών, ιδίως 
για την ανάπτυξη αξιόπιστων ληξιαρχικών 
εγγράφων και την προώθηση της 
ανταλλαγής δεδομένων για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος·

4. υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και 
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης των αφρικανικών κρατών, ιδίως 
για την ανάπτυξη αξιόπιστων ληξιαρχικών 
εγγράφων, ασφαλών εγγράφων 
ταυτοποίησης, και την προώθηση της 
ανταλλαγής δεδομένων για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος·

Or. fr
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Τροπολογία 61
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. ζητεί ιδίως τη στενότερη 
συνεργασία ΕΕ-Αφρικής και μια κοινή 
στρατηγική για την επαγγελματική 
μετανάστευση μέσω της βελτίωσης των 
διαύλων νόμιμης εισόδου στην ΕΕ, ώστε 
να αντιμετωπιστούν, αφενός, οι 
δημογραφικές αλλαγές εντός της Ένωσης 
και οι τρέχουσες και μελλοντικές 
ελλείψεις εργαζομένων με χαμηλή, μέση 
και υψηλή ειδίκευση, και, αφετέρου, με 
σκοπό να αποφευχθεί η ώθηση των 
μεταναστών προς τη χρήση διαύλων 
παράνομης μετανάστευσης·

Or. fr

Τροπολογία 62
Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. επισημαίνει ότι θα πρέπει να 
ενσωματωθεί σε ολόκληρη τη στρατηγική 
μια διάσταση σχετική με το φύλο, 
επιπλέον των ειδικών μέτρων και ενός 
ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού 
για τα δικαιώματα των γυναικών, 
συμπεριλαμβάνοντας τις οργανώσεις της 
νεολαίας, τις φεμινιστικές οργανώσεις και 
τις οργανώσεις των οποίων η ηγεσία 
ασκείται από γυναίκες· τονίζει ότι η 
στρατηγική θα εγγυάται τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά 
δικαιώματα, καθώς και την προστασία 
και προώθηση των δικαιωμάτων των 
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ΛΟΑΔΜ·

Or. en

Τροπολογία 63
Assita Kanko

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί 
με τα αφρικανικά έθνη προκειμένου να 
προσπαθήσουν να δημιουργήσουν 
συνολικά πρότυπα προστασίας των 
δεδομένων που θα επιτρέψουν τις ροές 
δεδομένων στο μέλλον, κάτι που θα 
συμβάλει στην αντιμετώπιση του 
εγκλήματος και στην ενίσχυση 
αμφότερων των οικονομιών·

Or. en

Τροπολογία 64
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. θεωρεί ότι είναι ουσιαστικής 
σημασίας αμφότερα τα συμβαλλόμενα 
μέρη να επωφεληθούν εξίσου από 
οποιαδήποτε επαγγελματική 
μετανάστευση και να μην οδηγήσει αυτή 
σε διαρροή εγκεφάλων και εκροή 
εμπειρογνωμοσύνης από τις χώρες της 
Αφρικής προς τις χώρες της ΕΕ· 
υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα 
προγράμματα που αποσκοπούν στην 
κατάρτιση του ίδιου αριθμού 
εργαζομένων στη χώρα προέλευσης με τις 
άδειες εργασίας που χορηγούνται ανά 
θέση ειδίκευσης στην ΕΕ, με σκοπό την 
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ενεργή συμβολή στην ευημερία, την 
καινοτομία και την ανάπτυξη των 
αφρικανικών χωρών·

Or. fr

Τροπολογία 65
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. θεωρεί ότι ο κατακερματισμός 
των εθνικών κανονισμών για την 
επαγγελματική μετανάστευση στην 
Ένωση, σε συνδυασμό με την 
πολυπλοκότητα και τον εξαιρετικά 
γραφειοκρατικό χαρακτήρα των 
διαδικασιών, αποθαρρύνει τη χρήση των 
διαύλων νόμιμης μετανάστευσης της ΕΕ· 
συστήνει την καθιέρωση μιας 
εναρμονισμένης και μη γραφειοκρατικής 
διαδικασίας αίτησης στην ΕΕ στο 
πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΕΕ-
Αφρικής· προτείνει, όσον αφορά τις 
άδειες εργασίας, να προωθηθεί η χρήση 
των διαδικτυακών αιτήσεων και 
παραδόσεων ή μέσω πρεσβειών και 
προξενείων στις αφρικανικές χώρες, ώστε 
να αποθαρρυνθούν οι εργαζόμενοι από 
την καταφυγή σε διαύλους παράνομης 
μετανάστευσης ή διαδικασίες ασύλου 
στην Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 66
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την σταθερή οικονομική 
ανάπτυξη στην Αφρική· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Αφρικανική Ένωση να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
εγγυηθεί ένα αξιοπρεπές μέλλον για τη 
νεολαία της, που είναι η κύρια κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη της ηπείρου4, 
και, ως εκ τούτου, για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση του 
φαινομένου των ασυνόδευτων ανηλίκων 
που φθάνουν στην Ευρώπη και να 
συνεργάζεται για την επανεισδοχή 
ανηλίκων που είναι επιλέξιμοι για 
επιστροφή·

5. χαιρετίζει την σταθερή οικονομική 
ανάπτυξη στην Αφρική· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Αφρικανική Ένωση να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
εγγυηθεί ένα αξιοπρεπές μέλλον για τη 
νεολαία της, που είναι η κύρια κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη της ηπείρου4·

_________________ _________________
4 το 62 % του πληθυσμού της υποσαχάριας 
Αφρικής είναι κάτω των 25 ετών (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 το 62 % του πληθυσμού της υποσαχάριας 
Αφρικής είναι κάτω των 25 ετών (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Τροπολογία 67
Tineke Strik, Damian Boeselager

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την σταθερή οικονομική 
ανάπτυξη στην Αφρική· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Αφρικανική Ένωση να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να εγγυηθεί ένα αξιοπρεπές μέλλον για τη 
νεολαία της, που είναι η κύρια κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη της ηπείρου4, 
και, ως εκ τούτου, για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση του 
φαινομένου των ασυνόδευτων ανηλίκων 
που φθάνουν στην Ευρώπη και να 
συνεργάζεται για την επανεισδοχή 
ανηλίκων που είναι επιλέξιμοι για 
επιστροφή·

5. υπενθυμίζει ότι η Αφρική είναι η 
πατρίδα της μεγαλύτερης γενιάς νέων 
στην ιστορία4· ζητεί, ως εκ τούτου, 
ισχυρές επενδύσεις στην ανθρώπινη 
ανάπτυξη των νέων γενιών μέσω της 
εξασφάλισης πρόσβασης στα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης, των θρεπτικών τροφίμων, 
της υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγειονομικής 
περίθαλψης και των σχετικών 
δικαιωμάτων και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τονίζει ότι 
οι ενέργειες αυτές είναι εξαιρετικά 
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σημαντικές για να εξέλθουν οι άνθρωποι 
και οι νέοι από τη φτώχεια·

_________________ _________________
4 το 62 % του πληθυσμού της υποσαχάριας 
Αφρικής είναι κάτω των 25 ετών (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 το 62 % του πληθυσμού της υποσαχάριας 
Αφρικής είναι κάτω των 25 ετών (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Τροπολογία 68
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την σταθερή οικονομική 
ανάπτυξη στην Αφρική· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Αφρικανική Ένωση να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να εγγυηθεί ένα αξιοπρεπές μέλλον για τη 
νεολαία της, που είναι η κύρια κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη της ηπείρου4, 
και, ως εκ τούτου, για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση του 
φαινομένου των ασυνόδευτων ανηλίκων 
που φθάνουν στην Ευρώπη και να 
συνεργάζεται για την επανεισδοχή 
ανηλίκων που είναι επιλέξιμοι για 
επιστροφή·

5. σημειώνει ότι, ενώ η συνολική 
οικονομική ανάπτυξη στην αφρικανική 
ήπειρο μπορεί να είναι υψηλότερη από 
τον παγκόσμιο μέσο όρο, υπάρχουν 
ακόμη σημαντικές διαφορές τόσο μεταξύ 
των ίδιων των χωρών, σε ορισμένες εκ 
των οποίων παρατηρείται πτώση των 
ρυθμών ανάπτυξης, όσο και στο κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ· καλεί την Αφρικανική 
Ένωση να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να υποστηρίξει την 
δίκαιη και συμμετοχική οικονομική 
ανάπτυξη που ωφελεί όλους τους πολίτες, 
και ιδίως τους νέους, που είναι η κύρια 
κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της 
ηπείρου4·

_________________ _________________
4 το 62 % του πληθυσμού της υποσαχάριας 
Αφρικής είναι κάτω των 25 ετών (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 το 62 % του πληθυσμού της υποσαχάριας 
Αφρικής είναι κάτω των 25 ετών (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. fr

Τροπολογία 69
Jan-Christoph Oetjen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την σταθερή οικονομική 
ανάπτυξη στην Αφρική· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Αφρικανική Ένωση να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
εγγυηθεί ένα αξιοπρεπές μέλλον για τη 
νεολαία της, που είναι η κύρια κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη της ηπείρου4, 
και, ως εκ τούτου, για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση του 
φαινομένου των ασυνόδευτων ανηλίκων 
που φθάνουν στην Ευρώπη και να 
συνεργάζεται για την επανεισδοχή 
ανηλίκων που είναι επιλέξιμοι για 
επιστροφή·

5. χαιρετίζει την σταθερή οικονομική 
ανάπτυξη στην Αφρική· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Αφρικανική Ένωση να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
εγγυηθεί ένα αξιοπρεπές μέλλον για τη 
νεολαία της, που είναι η κύρια κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη της ηπείρου4, 
και, ως εκ τούτου, να συνεργάζεται για την 
επανεισδοχή ανηλίκων που είναι 
επιλέξιμοι για επιστροφή·

_________________ _________________
4 το 62 % του πληθυσμού της υποσαχάριας 
Αφρικής είναι κάτω των 25 ετών (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 το 62 % του πληθυσμού της υποσαχάριας 
Αφρικής είναι κάτω των 25 ετών (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Τροπολογία 70
Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την σταθερή οικονομική 
ανάπτυξη στην Αφρική· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Αφρικανική Ένωση να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να εγγυηθεί ένα αξιοπρεπές μέλλον για τη 
νεολαία της, που είναι η κύρια κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη της ηπείρου4, 
και, ως εκ τούτου, για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση του 
φαινομένου των ασυνόδευτων ανηλίκων 
που φθάνουν στην Ευρώπη και να 

5. προσδοκά τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της Αφρικής· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της να εργαστούν προς 
αυτή την κατεύθυνση βάσει των 
αναπτυξιακών στόχων των ίδιων των 
αφρικανικών χωρών· υπενθυμίζει ότι θα 
πρέπει να αναληφθούν συγκεκριμένες 
ενέργειες για την προστασία των 
μεταναστών από τον θάνατο, την 
εξαφάνιση, τον αποχωρισμό από τις 
οικογένειές τους, και τις παραβιάσεις των 



PE655.708v01-00 44/52 AM\1210406EL.docx

EL

συνεργάζεται για την επανεισδοχή 
ανηλίκων που είναι επιλέξιμοι για 
επιστροφή·

δικαιωμάτων τους, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης και του βέλτιστου 
συμφέροντος του παιδιού·

_________________
4 το 62 % του πληθυσμού της 
υποσαχάριας Αφρικής είναι κάτω των 25 
ετών (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publication
s/Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Τροπολογία 71
Nadine Morano

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την σταθερή οικονομική 
ανάπτυξη στην Αφρική· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Αφρικανική Ένωση να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
εγγυηθεί ένα αξιοπρεπές μέλλον για τη 
νεολαία της, που είναι η κύρια κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη της ηπείρου4, 
και, ως εκ τούτου, για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση του φαινομένου των 
ασυνόδευτων ανηλίκων που φθάνουν στην 
Ευρώπη και να συνεργάζεται για την 
επανεισδοχή ανηλίκων που είναι 
επιλέξιμοι για επιστροφή·

5. χαιρετίζει την σταθερή οικονομική 
ανάπτυξη στην Αφρική· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Αφρικανική Ένωση να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
εγγυηθεί ένα αξιοπρεπές μέλλον για τη 
νεολαία της, που είναι η κύρια κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη της ηπείρου4, 
και, ως εκ τούτου, για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση του φαινομένου των 
ασυνόδευτων ανηλίκων που πέφτουν 
θύματα εκμετάλλευσης των διακινητών 
και που φθάνουν στην Ευρώπη και να 
συνεργάζεται για την επανεισδοχή 
ανηλίκων που είναι επιλέξιμοι για 
επιστροφή·

_________________ _________________
4 το 62 % του πληθυσμού της υποσαχάριας 
Αφρικής είναι κάτω των 25 ετών (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 το 62 % του πληθυσμού της υποσαχάριας 
Αφρικής είναι κάτω των 25 ετών (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. fr
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Τροπολογία 72
Assita Kanko

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την σταθερή οικονομική 
ανάπτυξη στην Αφρική· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Αφρικανική Ένωση να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
εγγυηθεί ένα αξιοπρεπές μέλλον για τη 
νεολαία της, που είναι η κύρια κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη της ηπείρου4, 
και, ως εκ τούτου, για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση του φαινομένου των 
ασυνόδευτων ανηλίκων που φθάνουν στην 
Ευρώπη και να συνεργάζεται για την 
επανεισδοχή ανηλίκων που είναι 
επιλέξιμοι για επιστροφή·

5. χαιρετίζει την σταθερή οικονομική 
ανάπτυξη στην Αφρική· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Αφρικανική Ένωση να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
εγγυηθεί ένα αξιοπρεπές μέλλον για τη 
νεολαία της, που είναι η κύρια κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη της ηπείρου4, 
και, ως εκ τούτου, για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση του φαινομένου των 
ασυνόδευτων ανηλίκων και των 
παράνομων μεταναστών που φθάνουν 
στην Ευρώπη και να συνεργάζεται για την 
επανεισδοχή ανηλίκων που είναι 
επιλέξιμοι για επιστροφή·

_________________ _________________
4 το 62 % του πληθυσμού της υποσαχάριας 
Αφρικής είναι κάτω των 25 ετών (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 το 62 % του πληθυσμού της υποσαχάριας 
Αφρικής είναι κάτω των 25 ετών (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Τροπολογία 73
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. ζητεί να απορριφθεί η ιδέα της 
αναγκαστικής αλληλεγγύης στην υποδοχή 
και κατανομή μεταναστών μεταξύ των 
κρατών μελών, που πρόκειται να 
περιλαμβάνεται στο επόμενο σύμφωνο για 
τη μετανάστευση και το άσυλο, και να 
συμπεριληφθεί σε αυτό η απαγόρευση για 
την αρχή της μαζικής νομιμοποίησης από 
τα κράτη μέλη·
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Or. fr

Τροπολογία 74
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζει η κοινωνία των 
πολιτών παγκοσμίως στη στήριξη της 
δημοκρατίας και την εδραίωση του 
πολιτικού διαλόγου· τονίζει την ανάγκη 
να αυξηθεί η συμμετοχή των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στη 
διαδικασία της στρατηγικής ΕΕ-
Αφρικής·

Or. en

Τροπολογία 75
Dragoş Tudorache

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αναπτυχθούν ορθές πολιτικές για την ίση 
πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση, τα 
συμμετοχικά προγράμματα εκμάθησης 
δεξιοτήτων για όλα τα παιδιά, και τη 
δημιουργία διατομεακών ευκαιριών για 
την κοινωνική πρόοδο και την 
οικονομική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 76
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Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. ζητεί από την ΕΕ να παράσχει 
άμεση και έμμεση βοήθεια στους 
μετανάστες και τους πρόσφυγες κοντά 
στις πατρίδες από τις οποίες 
δραπέτευσαν, αλλά και να ενισχύσει τις 
δεσμεύσεις της για την επανεγκατάσταση 
στην ΕΕ των πλέον ευπαθών·

Or. en

Τροπολογία 77
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλοί οικονομικοί 
μετανάστες αιτούνται άσυλο στην ΕΕ 
λόγω της έλλειψης εναλλακτικών 
διαύλων· καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει 
περισσότερους διαύλους νόμιμης 
μετανάστευσης προκειμένου να 
διευκολύνει την κινητικότητα και να 
αφαιρέσει βάρος από το υπερφορτωμένο 
σύστημα ασύλου· θεωρεί ότι μια πιο 
ανοικτή πολιτική αναφορικά με τις 
θεωρήσεις αποτελεί βιώσιμη προσέγγιση 
για την απλούστευση της μετανάστευσης 
των εργαζομένων· τονίζει τη σημασία 
των οικονομικών εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ των ευρωπαϊκών και 
αφρικανικών επιχειρήσεων, και ιδίως των 
ΜΜΕ, με σκοπό την ενίσχυση των 
οικονομικών ευκαιριών για αμφότερες τις 
ηπείρους·

Or. en
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Τροπολογία 78
Dragoş Tudorache

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν Αφρικανοί ηγέτες για την 
εκπόνηση και την προώθηση νομοθεσίας 
για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
και ενδοοικογενειακής βίας, της 
σεξουαλικής παρενόχλησης, των 
παιδικών γάμων, του συζυγικού βιασμού 
και κάθε είδους κακοποίησης, και τονίζει 
την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 79
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη να θέσουν ως προϋπόθεση για τη 
βοήθεια που δίνεται στις αφρικανικές 
χώρες τις συμφωνίες για αποτελεσματική 
επανεισδοχή όλων των παράνομων 
μεταναστών που βρίσκονται στην ΕΕ και 
είναι επιλέξιμοι για επιστροφή·

Or. fr

Τροπολογία 80
Tineke Strik, Damian Boeselager

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να ληφθούν υπόψη η 
ασφάλεια και τα συμφέροντα της ηπείρου 
και των ευρωπαίων πολιτών.

6. αναγνωρίζει τους στενούς 
συνδέσμους ανάμεσα στην 
ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, την ειρήνη 
και τη διακυβέρνηση και τονίζει τη 
σημασία της εστίασης στην ανθρώπινη 
ασφάλεια, της αντιμετώπισης των 
βαθύτερων αιτιών των συγκρούσεων και 
της διασφάλισης ότι οποιαδήποτε 
συμμετοχή της ΕΕ λαμβάνει υπόψη τις 
συγκρούσεις και βασίζεται στις ανάγκες 
και τις πρωτοβουλίες των τοπικών 
πληθυσμών, και ιδίως τις πρωτοβουλίες 
της κοινωνίας των πολιτών για ειρήνη και 
δημοκρατία.

Or. en

Τροπολογία 81
Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να ληφθούν υπόψη η 
ασφάλεια και τα συμφέροντα της ηπείρου 
και των ευρωπαίων πολιτών.

6. ζητεί να ληφθούν υπόψη η 
ανθρώπινη ασφάλεια της ευρωπαϊκής και 
της αφρικανικής ηπείρου και των πολιτών 
τους· επισημαίνει την ανάγκη να τεθούν 
σε προτεραιότητα τα δημόσια συστήματα 
υγείας αμφότερων ώστε να διασφαλιστεί 
η καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες 
υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της 
παγκόσμιας υγείας.

Or. en

Τροπολογία 82
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να ληφθούν υπόψη η 
ασφάλεια και τα συμφέροντα της ηπείρου 
και των ευρωπαίων πολιτών.

6. ζητεί να ληφθούν υπόψη τα 
συμφέροντα και οι εύλογες προσδοκίες 
τόσο των Αφρικανών όσο και των 
Ευρωπαίων, μεταξύ άλλων μέσω της 
άμεσης συμμετοχής των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία 
για τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής.

Or. en

Τροπολογία 83
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να ληφθούν υπόψη η 
ασφάλεια και τα συμφέροντα της ηπείρου 
και των ευρωπαίων πολιτών.

6. ζητεί να ληφθούν υπόψη η 
ασφάλεια, η ευρωπαϊκή ταυτότητα και τα 
συμφέροντα της ηπείρου και των 
ευρωπαίων πολιτών.

Or. fr

Τροπολογία 84
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να ληφθούν υπόψη η 
ασφάλεια και τα συμφέροντα της ηπείρου 
και των ευρωπαίων πολιτών.

6. ζητεί να ληφθούν υπόψη η 
ασφάλεια και τα συμφέροντα τόσο της 
ευρωπαϊκής και της αφρικανικής ηπείρου 
όσο και των πολιτών τους.

Or. en
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Τροπολογία 85
Assita Kanko

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. τονίζει ότι η ενδυνάμωση των 
γυναικών και των κοριτσιών και η 
προστασία τους από την εμπορία 
ανθρώπων, τη βία και την εκμετάλλευση 
πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα στο 
πλαίσιο της συνεργασίας μας με τα 
αφρικανικά έθνη· σημειώνει ότι αυτό 
μπορεί να υποστηριχθεί από την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
ειδικών ενωσιακών πρωτοβουλιών όσον 
αφορά την εκπαίδευση και την υγεία για 
τις γυναίκες και τα κορίτσια· τονίζει ότι η 
διασφάλιση της ισότητας, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
ελευθερίας των γυναικών και των 
κοριτσιών αποτελεί βασικό στοιχείο της 
καταπολέμησης της εγκληματικότητας 
και της ενίσχυσης της αφρικανικής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 86
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. ζητεί να αναπτυχθεί ακόμα 
περισσότερο η συνεργασία μεταξύ της 
ΕΕ, των κρατών μελών και των κρατών 
της Αφρικής και να αυξηθούν μαζικά οι 
πόροι για τον έλεγχο των εξωτερικών και 
εσωτερικών συνόρων προκειμένου να 
σταματήσει η μετακίνηση πληθυσμών 
προς την Ευρώπη·

Or. fr
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