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Τροπολογία  1 

Geoffrey Van Orden 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

σχετικά με την υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών («marò») 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. εκφράζει την βαθειά ανησυχία του για 

την κράτηση των ιταλών πεζοναυτών 

χωρίς απαγγελία κατηγορίας· 

υπογραμμίζει ότι οι πεζοναύτες θα πρέπει 

να επαναπατρισθούν· υπογραμμίζει 

εξάλλου ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις και 

οι περιορισμοί στην ελευθερία 

κυκλοφορίας των πεζοναυτών αποτελούν 

απαράδεκτα φαινόμενα και ότι αποτελούν 

σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων τους· 

3. εκφράζει την βαθειά ανησυχία του για 

την κράτηση των ιταλών πεζοναυτών 

χωρίς απαγγελία κατηγορίας· καλεί τις 

ινδικές αρχές να διευκολύνουν τον ταχύ 

επαναπατρισμό τους, έως ότου καταστεί 

σαφής η νομική βάση για τη λήψη 

μέτρων και ζητεί τη άμεση διευθέτηση 

του τραγικού και ατυχούς αυτού 

περιστατικού· 
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Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι είναι 

σημαντικό να τονίσει την κατάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο 

των σχέσεων με την Ινδία, και την καλεί 

κατά συνέπεια να εξετάσει περαιτέρω 

μέτρα για να διευκολύνει μια θετική 

διευθέτηση της υπόθεσης· 

διαγράφεται 
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Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

επισημαίνει ότι τα δικαιώματα και η 

ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ σε τρίτες 

χώρες θα πρέπει να προστατεύονται από 

τη διπλωματική εκπροσώπηση της ΕΕ, η 

οποία θα πρέπει να παρεμβαίνει ενεργά 

για την υπεράσπιση των θεμελιωδών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών 

της ΕΕ που κρατούνται σε μια τρίτη 

χώρα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


