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Τροπολογία  2 

Μιχάλης Τρεµόπουλος και François Alfonsi 

 εξ ονόµατος της Οµάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 

σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την 

ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν 

υποστεί σοβαρή ζηµία, να αποκαταστήσει 

το παραγωγικό δυναµικό των περιοχών 
που πλήγηκαν, να επιδιώξει την 

αναδηµιουργία των θέσεων εργασίας, και 

να λάβει κατάλληλα µέτρα για την 

αντιστάθµιση του κοινωνικού κόστους που 

συνεπάγεται η απώλεια θέσεων εργασίας 

και άλλων πηγών εισοδήµατος· 

6. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την 

ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν 

υποστεί σοβαρή ζηµία, να αποκαταστήσει 

τους φυσικούς οικότοπους των περιοχών 
που πλήγηκαν, να επιδιώξει την 

αναδηµιουργία των θέσεων εργασίας, και 

να λάβει κατάλληλα µέτρα για την 

αντιστάθµιση του κοινωνικού κόστους που 

συνεπάγεται η απώλεια θέσεων εργασίας 

και άλλων πηγών εισοδήµατος· 
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Τροπολογία  3 

Μιχάλης Τρεµόπουλος,François Alfonsi 

 εξ ονόµατος της Οµάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 

σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

12. εκφράζει τη λύπη του διότι πολλές από 

αυτές τις πυρκαγιές σε δάση φαίνεται ότι 

ξεκίνησαν από εµπρησµούς και ανησυχεί 

ιδιαίτερα διότι όλο και περισσότερο οι 

εγκληµατικοί εµπρησµοί είναι υπεύθυνοι 

για πυρκαγιές σε δάση της Ευρώπης  καλεί 

τα κράτη µέλη κατά συνέπεια να 

θεσπίσουν αυστηρότερες κυρώσεις για τις 

εγκληµατικές πράξεις που θίγουν το 

περιβάλλον και ειδικότερα για όσους 

προκαλούν δασικές πυρκαγιές και πιστεύει 

ότι οι γρήγορες και αποτελεσµατικές 

έρευνες για τον προσδιορισµό των 

ευθυνών, ακολουθούµενες από τις 

ανάλογες ποινές, θα αποθαρρύνουν την 

αµέλεια αλλά και τις εσκεµµένες ενέργειες  

12. εκφράζει τη λύπη του διότι πολλές από 

αυτές τις πυρκαγιές σε δάση φαίνεται ότι 

ξεκίνησαν από εµπρησµούς και ανησυχεί 

ιδιαίτερα διότι όλο και περισσότερο οι 

εγκληµατικοί εµπρησµοί είναι υπεύθυνοι 

για πυρκαγιές σε δάση της Ευρώπης  καλεί 

τα κράτη µέλη κατά συνέπεια να 

θεσπίσουν και να εφαρµόσουν 
αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις για τις 
εγκληµατικές πράξεις που θίγουν το 

περιβάλλον και ειδικότερα για όσους 

προκαλούν δασικές πυρκαγιές και πιστεύει 

ότι οι γρήγορες και αποτελεσµατικές 

έρευνες για τον προσδιορισµό των 

ευθυνών, ακολουθούµενες από τις 

ανάλογες ποινές, θα αποθαρρύνουν την 

αµέλεια αλλά και τις εσκεµµένες ενέργειες  
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Τροπολογία  4 

Μιχάλης Τρεµόπουλος, François Alfonsi 

 εξ ονόµατος της Οµάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 

σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 12α. πιστεύει ότι καµία αλλαγή στη χρήση 
γης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται µετά από 
δασικές πυρκαγιές, και ζητεί ως ποινή την 
επιστροφή της κοινοτικής βοήθειας από 
όποιο κράτος µέλος δεν αναδασώνει 
πλήρως την πληγείσα περιοχή ή επιτρέπει 
αλλαγή της χρήσης γης για οιαδήποτε 
κερδοσκοπικά πολεοδοµικά και 
τουριστικά σχέδια· 

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Μιχάλης Τρεµόπουλος, François Alfonsi 

 εξ ονόµατος της Οµάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 

σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 12β. καταδικάζει την πρακτική της 
νοµιµοποίησης παράνοµων κτισµάτων σε 
προστατευόµενες και µη εγκεκριµένες 
περιοχές· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Μιχάλης Τρεµόπουλος, François Alfonsi  

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE  

Άννυ Ποδηµατά και Κρίτων Αρσένης  

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 

σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 20α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 20α. καλεί τις κυβερνήσεις να 
εκπονήσουν αµέσως δασολόγια, να 
κάνουν αποτελεσµατική χρήση των 
υφιστάµενων δασικών χαρτών και να 
καταρτίσουν νέους όπου απαιτείται, 
καθώς και να οργανώσουν και 
στελεχώσουν επαρκώς τις υπηρεσίες 
δασοπροστασίας και πυροπροστασίας και 
να εξασφαλίσουν το συντονισµό και τη 
µεταξύ τους συνεργασία· 

Or. en 

 

 


