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Τροπολογία  7 

Νικόλαος Χουντής 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, ALDE, S&D, ECR 

σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Α.  λαµβάνοντας υπόψη ότι, για ακόµη µια 

φορά, το καλοκαίρι του 2009 

στιγµατίστηκε από καταστροφικές 

πυρκαγιές που σηµειώθηκαν από άκρου εις 

άκρον στη Μεσηµβρινή Ευρώπη και 

έπληξαν κράτη µέλη της ΕΕ , ορισµένες 

από τις πλέον αποµακρυσµένες 

περιφέρειες, υποψήφιες προς ένταξη χώρες 

καθώς και χώρες που γειτονεύουν άµεσα 

µε την ΕΕ  προξενώντας οδυνηρές 

ταλαιπωρίες στους κατοίκους, τουλάχιστον 

11 νεκρούς και τεράστια υλική και 

περιβαλλοντική ζηµία, 

Α.  λαµβάνοντας υπόψη ότι, για ακόµη µια 

φορά, το καλοκαίρι του 2009 

στιγµατίστηκε από καταστροφικές 

πυρκαγιές και πληµµύρες που 
σηµειώθηκαν από άκρου εις άκρον στη 

Μεσηµβρινή Ευρώπη και έπληξαν κράτη 

µέλη της ΕΕ , ορισµένες από τις πλέον 

αποµακρυσµένες περιφέρειες, υποψήφιες 

προς ένταξη χώρες καθώς και χώρες που 

γειτονεύουν άµεσα µε την ΕΕ  

προξενώντας οδυνηρές ταλαιπωρίες στους 

κατοίκους, τουλάχιστον 11 νεκρούς και 

τεράστια υλική και περιβαλλοντική ζηµία, 
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Τροπολογία  8 

Νικόλαος Χουντής 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, ALDE, S&D, ECR 

σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη τις 

καταστροφικές οικονοµικές και κοινωνικές 

συνέπειες των θεοµηνιών για τις 

περιφερειακές οικονοµίες σε τοµείς όπως ο 

τουρισµός και η παραγωγική 

δραστηριότητα γενικότερα, 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη τις 

καταστροφικές οικονοµικές και κοινωνικές 

συνέπειες των θεοµηνιών για τις τοπικές 
και περιφερειακές οικονοµίες σε τοµείς 
όπως ο τουρισµός και η παραγωγική 

δραστηριότητα γενικότερα, 

Or. en 
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Τροπολογία  9 

Νικόλαος Χουντής 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, ALDE, S&D, ECR 

σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Η (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι ορισµένα 
κράτη µέλη εξακολουθούν να µην 
διαθέτουν πλήρες κτηµατολόγιο και 
ικανοποιητικό δασολόγιο και δασικούς 
χάρτες, γεγονός το οποίο σε συνδυασµό µε 
την ανεπαρκή εφαρµογή των νόµων που 
απαγορεύουν την παράνοµη δόµηση σε 
καµένες περιοχές, δηµιουργεί ένα κενό το 
οποίο έχει ως συνέπεια την αλλαγή της 
χρήσης της γης και τον αναχαρακτηρισµό 
δασικής γης και τη χρήση της για δόµηση 
και χρηµατοοικονοµική κερδοσκοπία· 
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Τροπολογία  10 

Νικόλαος Χουντής 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, ALDE, S&D, ECR 

σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 2α.  επισηµαίνει ότι οι ζηµιές που 
προκλήθηκαν από τις δασικές πυρκαγιές 
θα µπορούσαν να είχαν προληφθεί εάν 
ορισµένα κράτη µέλη είχαν αναπτύξει και 
εφαρµόσει πιο αποτελεσµατικές πολιτικές 
πρόληψης και επαρκή νοµοθετικά µέτρα 
για τη διατήρηση και την καταλληλότερη 
χρήση της γης, 
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Τροπολογία  11 

Νικόλαος Χουντής 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, ALDE, S&D, ECR 

σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. ζητεί από την Επιτροπή και από τα 

κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι τα µέτρα 

για τη διαχείριση του κινδύνου από τις 

πληµµύρες θα επικεντρώνονται στην 

πρόληψη· θεωρεί ότι τα µέτρα αυτά, τα 

οποία πρέπει να είναι υπέρ της φύσεως και 

όχι εναντίον αυτής, προστατεύουν τους 

ανθρώπους, τις περιουσίες τους και το 

περιβάλλον, συµβάλλουν στην επίτευξη 

µιας περιβαλλοντικά βιώσιµης διαχείρισης 

των υδάτων, καθώς και του κοινοτικού 

στόχου για βιοποικιλότητα και της 

στρατηγικής της ΕΕ για προσαρµογή στην 

αλλαγή του κλίµατος, 

4. ζητεί από την Επιτροπή και από τα 

κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι τα µέτρα 

για τη διαχείριση του κινδύνου από τις 

πληµµύρες θα επικεντρώνονται στην 

πρόληψη των ζηµιών µε αλλαγές στη 
χρήση της γης και µε διάθεση, όπου είναι 
δυνατό, περισσότερου χώρου στους 
ποταµούς· θεωρεί ότι τα µέτρα αυτά, τα 
οποία πρέπει να είναι υπέρ της φύσεως και 

όχι εναντίον αυτής, προστατεύουν τους 

ανθρώπους, τις περιουσίες τους και το 

περιβάλλον, συµβάλλουν στην επίτευξη 

µιας περιβαλλοντικά βιώσιµης διαχείρισης 

των υδάτων και σχεδιασµού των χρήσεων 
της γης, καθώς και του κοινοτικού στόχου 
για βιοποικιλότητα και της στρατηγικής 

της ΕΕ για προσαρµογή στην αλλαγή του 

κλίµατος, 

Or. en 
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Τροπολογία  12 

Νικόλαος Χουντής 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, ALDE, S&D, ECR 

σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 20α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 20α. καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών 
µελών που εξακολουθούν να µην 
διαθέτουν ικανοποιητικά δασολόγια, να 
συντάξουν χωρίς χρονοτριβή δασολόγιο 
και να δώσουν εντολή για την 
αποτελεσµατική παρακολούθηση αυτής 
της νοµοθεσίας ως αποτρεπτικό µέτρο 
των εγκληµατικών πράξεων που 
επαναλαµβάνονται συνεχώς στις ίδιες 
περιοχές και να δράσουν άµεσα για την 
αντιµετώπιση της έλλειψης µέσων και 
προσωπικού πυρόσβεσης, 

Or. en 

 

 


