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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

28.4.2015  B8-0382/2015 }  

 B8-0386/2015 }  

 B8-0387/2015 }  

 B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 

Τροπολογία  5 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

∆ιωγµοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους των φοιτητών 

στην Κένυα από την τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις 

εναντίον θρησκευτικών οµάδων,  

συµπεριλαµβανοµένων των Χριστιανών, 

έχει αυξηθεί τροµακτικά σε ολόκληρο τον 

κόσµο τους πρόσφατους µήνες· ότι 

άνθρωποι  σφαγιάζονται, ξυλοκοπούνται 

και συλλαµβάνονται κάθε µέρα εξαιτίας 

της θρησκείας και των πεποιθήσεών τους· 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις 

εναντίον θρησκευτικών µειονοτήτων,  
ιδιαίτερα Χριστιανών, έχει αυξηθεί 
τροµακτικά σε ολόκληρο τον κόσµο τους 

πρόσφατους µήνες· ότι Χριστιανοί 
σφαγιάζονται, ξυλοκοπούνται και 

συλλαµβάνονται κάθε µέρα, ιδίως σε 
ορισµένα µέρη του αραβικού κόσµου από 
τζιχαντιστές τροµοκράτες· 

Or. en 
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28.4.2015  B8-0382/2015 }  

 B8-0386/2015 }  

 B8-0387/2015 }  

 B8-0388/2015 } RC1/Am. 6 

Τροπολογία  6 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

∆ιωγµοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους των φοιτητών 

στην Κένυα από την τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Βα. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι Χριστιανοί 
αποτελούν τη θρησκευτική οµάδα που 
υφίστανται τις περισσότερες διώξεις· ότι 
ο εξτρεµισµός και οι διώξεις του είδους 
αυτού αναδεικνύονται σε σηµαντικό 
παράγοντα στα διογκούµενο φαινόµενο 
της µαζικής µετανάστευσης· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τα 
στοιχεία, ο αριθµός των Χριστιανών που 
σκοτώνονται κάθε χρόνο υπερβαίνει τις 
150 000· 

Or. en 
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28.4.2015  B8-0382/2015 }  
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Τροπολογία  7 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

∆ιωγµοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους των φοιτητών 

στην Κένυα από την τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη B β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Ββ. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 15 
Φεβρουαρίου 2015, το  ISIS/ Da`esh 
αποκεφάλισε 21 Αιγυπτίους Κόπτες 
Χριστιανούς στη Λιβύη· 

Or. en 
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28.4.2015  B8-0382/2015 }  

 B8-0386/2015 }  

 B8-0387/2015 }  

 B8-0388/2015 } RC1/Am. 8 

Τροπολογία  8 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

∆ιωγµοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους των φοιτητών 

στην Κένυα από την τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Βγ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι δράστες 
της επίθεσης στη Garissa είχαν σκόπιµα 
στόχο τους µη Μουσουλµάνους και 
ξεχώρισαν τους Χριστιανούς για να τους 
εκτελέσουν ωµά·  ότι η Al-Shabaab 
διακηρύσσει ανοιχτά και δηµόσια ότι 
διεξάγει πόλεµο εναντίον των Χριστιανών 
στην περιοχή· 

Or. en 
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Τροπολογία  9 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

∆ιωγµοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους των φοιτητών 

στην Κένυα από την τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 4α. καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις 
εναντίον χριστιανικών κοινοτήτων σε 
διάφορες χώρες,  ιδίως όσον αφορά το 
ρίξιµο στη θάλασσα 12 Χριστιανών κατά 
τη διάρκεια πρόσφατης διέλευσης της 
Μεσογείου από τη Λιβύη και τη σφαγή 30 
Αιθιόπων Χριστιανών στις 19 Απριλίου 
2015 και εκφράζει την αλληλεγγύη του µε 
τις οικογένειες των θυµάτων· 

Or. en 



 

AM\1059647EL.doc PE555.156v01-00 } 

 PE555.160v01-00 } 

 PE555.161v01-00 } 

 PE555.162v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

28.4.2015  B8-0382/2015 }  

 B8-0386/2015 }  

 B8-0387/2015 }  

 B8-0388/2015 } RC1/Am. 10 

Τροπολογία  10 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

∆ιωγµοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους των φοιτητών 

στην Κένυα από την τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την 

κατάχρηση της θρησκείας από τους 

δράστες τροµοκρατικών ενεργειών σε 

αρκετές περιοχές του κόσµου, και τον 

έντονο προβληµατισµό του για τον 

πολλαπλασιασµό των περιστατικών 

µισαλλοδοξίας, καταπίεσης και βίας 

εναντίον θρησκευτικών οµάδων, 
συµπεριλαµβανοµένων των Χριστιανών· 
καταδικάζει την εκµετάλλευση της 

θρησκείας σε διάφορες συγκρούσεις· 

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την 

κατάχρηση της θρησκείας από τους 

δράστες τροµοκρατικών ενεργειών σε 

αρκετές περιοχές του κόσµου, και τον 

έντονο προβληµατισµό του για τον 

πολλαπλασιασµό των περιστατικών 

µισαλλοδοξίας, καταπίεσης και βίας 

εναντίον  Χριστιανών, ιδίως σε ορισµένες 
περιοχές του αραβικού κόσµου· 
καταδικάζει την εκµετάλλευση της 

θρησκείας σε διάφορες συγκρούσεις· 
καταδικάζει τον αυξανόµενο αριθµό 
επιθέσεων εναντίον εκκλησιών σε 
ολόκληρο τον κόσµο, και ιδίως την 
επίθεση που είχε 14 θύµατα στο 
Πακιστάν στις 15 Μαρτίου 2015·  
καταδικάζει έντονα τη φυλάκιση, τις 
εξαφανίσεις, τα βασανιστήρια, την 
υποδούλωση και τη δηµόσια εκτέλεση 
Χριστιανών στη Βόρειο Κορέα· 
επιβεβαιώνει και υποστηρίζει το 
αναφαίρετο δικαίωµα όλων των 
θρησκευτικών και εθνοτικών 
µειονοτήτων που ζουν στο Ιράκ και τη 
Συρία, συµπεριλαµβανοµένων των 
χριστιανών, να συνεχίσουν να ζουν στις 
ιστορικές και παραδοσιακές πατρίδες 



 

AM\1059647EL.doc PE555.156v01-00 } 

 PE555.160v01-00 } 

 PE555.161v01-00 } 

 PE555.162v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

τους µε αξιοπρέπεια, ισότητα και 
ασφάλεια·  επισηµαίνει ότι επί αιώνες τα 
µέλη των διαφόρων θρησκευτικών 
οµάδων συνυπήρχαν ειρηνικά στην 
περιοχή· 

Or. en 
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28.4.2015  B8-0382/2015 }  

 B8-0386/2015 }  

 B8-0387/2015 }  
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Τροπολογία  11 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

∆ιωγµοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους των φοιτητών 

στην Κένυα από την τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 5α. καλεί τα θεσµικά όργανα της ΕΕ να 
συµµορφωθούν µε την υποχρέωση που 
έχουν, σύµφωνα µε το άρθρο 17 της 
ΣΛΕΕ, για ανοικτό, διαφανή και τακτικό 
διάλογο µε τις εκκλησίες και µε 
θρησκευτικές, φιλοσοφικές και µη 
οµολογιακές οργανώσεις εις τρόπον ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι το θέµα της δίωξης 
χριστιανικών κοινοτήτων και άλλων 
θρησκευτικών κοινοτήτων θα αποτελεί 
προτεραιότητα της ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  12 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

∆ιωγµοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους των φοιτητών 

στην Κένυα από την τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 5β. καταδικάζει τη χρήση του αρχαίου 
νόµου «dhimmi» από το ISIS/Da’esh στη 
Συρία και στο Ιράκ που αποβλέπει στο να 
αποσπάσει εκβιαστικά θρησκευτικούς 
φόρους από τους Χριστιανούς και να τους 
επιβάλει περιορισµούς µε την απειλή του 
θανάτου· 

Or. en 
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Τροπολογία  13 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

∆ιωγµοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους των φοιτητών 

στην Κένυα από την τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 5γ. επανεπιβεβαιώνει την αλληλεγγύη του 
προς όλους τους Χριστιανούς που 
υφίστανται διώξεις δε διάφορα µέρη της 
Αφρικής, µε ιδιαίτερη έµφαση στις 
πρόσφατες φρικαλεότητες στη Λιβύη, τη 
Νιγηρία και το Σουδάν· 

Or. en 
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Τροπολογία  14 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

∆ιωγµοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους των φοιτητών 

στην Κένυα από την τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 δ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 5δ. υποστηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες 
εναντίον του ISIS/Da’esh, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
στρατιωτικών ενεργειών της διεθνούς 
συµµαχίας· 

Or. en 
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Τροπολογία  15 - ∆ΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

∆ιωγµοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους των φοιτητών 

στην Κένυα από την τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 ε (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  

Or. en 
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Τροπολογία  16 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

∆ιωγµοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους των φοιτητών 

στην Κένυα από την τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 στ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 5στ. καταδικάζει και απορρίπτει 
οποιαδήποτε παρερµηνεία του µηνύµατος 
του Ισλάµ για τη δηµιουργία µιας βίαιης, 
ωµής, ολοκληρωτικής, καταπιεστικής και 
επεκτατικής ιδεολογίας που νοµιµοποιεί 
την εξάλειψη χριστιανικών µειονοτήτων· 
παροτρύνει τους Μουσουλµάνους ηγέτες 
να καταδικάσουν απολύτως κάθε 
τροµοκρατική επίθεση, µεταξύ των 
οποίων και εκείνες που έχουν στόχο 
θρησκευτικές κοινότητες και 
µειονότητες, και ιδίως Χριστιανούς· 

Or. en 
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Τροπολογία  17 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

∆ιωγµοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους των φοιτητών 

στην Κένυα από την τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 14α. επαναλαµβάνει τη στήριξή του σε 
όλες τις πρωτοβουλίες µε στόχο την 
προώθηση του διαλόγου και του 
αµοιβαίου σεβασµού µεταξύ 
θρησκευτικών και λοιπών κοινοτήτων· 
καλεί όλες τις θρησκευτικές αρχές να 
προωθήσουν την ανοχή και να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες εναντίον του µίσους και 
της βίαιης και εξτρεµιστικής 
ριζοσπαστικοποίησης·  
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εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

∆ιωγµοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσµο, σε συσχετισµό µε τους φόνους των φοιτητών 

στην Κένυα από την τροµοκρατική οµάδα Al-Shabaab 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 14 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 14β. καταδικάζει τη στοχοποίηση 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και χώρων για 
τροµοκρατικές επιθέσεις, ως µέσο για την 
υπονόµευση της εκπαίδευσης και της 
αξιοπρέπειας όλων των πολιτών καθώς 
και για τη δηµιουργία κλίµατος 
δυσπιστίας και διχόνοιας µεταξύ 
κοινοτήτων· υπενθυµίζει την απαγωγή 
και εξαφάνιση Χριστιανών κοριτσιών στη 
νιγηριανή πόλη Chibok, από την 
τζιχαντιστική τροµοκρατική οµάδα Boko 
Haram το 2014, µια ενέργεια που 
προκάλεσε την παγκόσµια κατακραυγή·  

Or. en 

 

 


