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Τροπολογία  1 

Bairbre de Brún 

 εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Παγκόσµια ηµέρα κατά της θανατικής ποινής 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη το ψήφισµα σχετικά µε 
την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα στον κόσµο του 2008, µε το 
οποίο καλεί το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή να µεριµνήσουν ώστε η 
χρηµατοδότηση που παρέχεται για την 
καταπολέµηση των παράνοµων 
ναρκωτικών ουσιών δεν χρησιµοποιείται 
ποτέ για την ενίσχυση των σωµάτων 
ασφαλείας χωρών που εφαρµόζουν τη 
θανατική ποινή σε υποθέσεις 
ναρκωτικών· 
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Τροπολογία  2 

Bairbre de Brún 

 εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Παγκόσµια ηµέρα κατά της θανατικής ποινής 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 3α. παροτρύνει τα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να επανεξετάσουν 
τις πολιτικές τους όσον αφορά τη 
χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων στον 
τοµέα της δίωξης ναρκωτικών σε χώρες 
που διατηρούν τη θανατική ποινή για 
εγκλήµατα που συνδέονται µε τα 
ναρκωτικά· 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

 

 

 εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Παγκόσµια ηµέρα κατά της θανατικής ποινής 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 14α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
κατευθυντήριες γραµµές που θα διέπουν 
τη διεθνή χρηµατοδότηση δράσεων κατά 
των ναρκωτικών σε κρατικό και 
περιφερειακό επίπεδο, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα προγράµµατα αυτού 
του είδους δεν θα οδηγούν σε 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της 
επιβολής της θανατικής ποινής· τονίζει 
πως η κατάργηση της θανατικής ποινής 
για σχετιζόµενα µε τα ναρκωτικά 
αδικήµατα θα πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση για την παροχή οικονοµικής 
βοήθειας, τεχνικής συνδροµής, 
υποστήριξης για την οικοδόµηση 
ικανοτήτων και άλλου είδους βοήθειας 
για τον αγώνα κατά των ναρκωτικών· 

Or. en 

 

 


