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Τροπολογία  16 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 20 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

20. ανησυχεί έντονα από τις πρόσφατες 

εξελίξεις στη Μεσόγειο και στο δρόµο των 

∆υτικών Βαλκανίων, όπου ένας αριθµός-

ρεκόρ άτυπων µεταναστών έχει περάσει τα 

σύνορα της ΕΕ θέτοντας µια άνευ 

προηγουµένου πρόκληση στην Ευρώπη και 

στα κράτη µέλη της, πρόκληση που απαιτεί 

κοινή και αποφασιστική ευρωπαϊκή 

απάντηση· εκφράζει την υποστήριξή του 

στα µέτρα που ετοίµασε η Επιτροπή, και 

ζητεί την ταχεία έγκριση και εφαρµογή 

τους από τα κράτη µέλη· τονίζει ότι πρέπει 
να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στις 
πρωτοβουλίες που ήδη έχει ξεκινήσει η 
Επιτροπή, και ειδικότερα στις προτάσεις 
περί µετεγκατάστασης και 

επανεγκατάστασης, δεδοµένου ότι ο 
µηχανισµός επείγουσας µετεγκατάστασης 
που ενεργοποιήθηκε υπέρ της Ιταλίας και 
της Ελλάδας δεν είναι λύση για το 
µακροπρόθεσµο πρόβληµα της πίεσης για 
άσυλο αλλά µάλλον µια δοκιµή εν όψει 
της προσεχούς νοµοθετικής πρότασης για 
ένα µόνιµο σχέδιο επανεγκατάστασης που 
θα ενεργοποιείται µε κάθε µαζική εισροή· 
καλεί την Επιτροπή να ενεργοποιήσει τον 

αναγκαίο µηχανισµό που είχε σχεδιασθεί 

ειδικά για µαζικές εισροές· τονίζει 

ταυτόχρονα την ανάγκη επίσπευσης των 

20. ανησυχεί έντονα από τις πρόσφατες 
εξελίξεις στη Μεσόγειο και στο δρόµο των 

∆υτικών Βαλκανίων, όπου ένας αριθµός-

ρεκόρ άτυπων µεταναστών έχει περάσει τα 

σύνορα της ΕΕ θέτοντας µια άνευ 

προηγουµένου πρόκληση στην Ευρώπη και 

στα κράτη µέλη της, πρόκληση που απαιτεί 

κοινή και αποφασιστική ευρωπαϊκή 

απάντηση· εκφράζει την υποστήριξή του 

στα µέτρα που ετοίµασε η Επιτροπή, και 

ζητεί την ταχεία έγκριση και εφαρµογή 

τους από τα κράτη µέλη· χαιρετίζει τις 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής περί 
µετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης, 

συµπεριλαµβανοµένης της νέας 
πρωτοβουλίας περί επείγουσας 
µετεγκατάστασης αυξηµένου αριθµού 
αιτούντων άσυλο που έχουν ανάγκη 
διεθνούς προστασίας  υπέρ της Ελλάδας, 
της Ιταλίας και της Ουγγαρίας, καθώς και 
την πρόταση της Επιτροπής για µόνιµο 
µηχανισµό επανεγκατάστασης ο οποίος θα 
ενεργοποιείται σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό 
προσφύγων που είναι παρόντες στο 
κράτος µέλος, ο οποίος βασίζεται στο 
άρθρο 78 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να ενεργοποιήσει τον 

αναγκαίο µηχανισµό που είχε σχεδιασθεί 
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διαδικασιών διεκπεραίωσης των αιτήσεων 

ασύλου και επιστροφής όσων οι αιτήσεις 

απορρίπτονται· εκφράζει την υποστήριξή 

του στη θεωρία του "κοµβικού σηµείου" 

που εξαγγέλθηκε στο θεµατολόγιο για τη 

µετανάστευση, και το οποίο έχει ως σκοπό 

να ενισχύσει την επιχειρησιακή 

υποστήριξη κατά την πρώτη άφιξη των 

αιτούντων, συµπεριλαµβανοµένης της 

καταχώρησης και της αρχικής 

επεξεργασίας των αιτήσεων, ακόµη και για 

όσους χρειάζονται προστασία· απορρίπτει 

κάθε µέτρο που de facto επαναφέρει 

συνοριακούς ελέγχους υπονοµεύοντας το 

χώρο του Σένγκεν· 

ειδικά για µαζικές εισροές· τονίζει 

ταυτόχρονα την ανάγκη επίσπευσης των 

διαδικασιών διεκπεραίωσης των αιτήσεων 

ασύλου και επιστροφής όσων οι αιτήσεις 

απορρίπτονται· εκφράζει την υποστήριξή 

του στη θεωρία του "κοµβικού σηµείου" 

που εξαγγέλθηκε στο θεµατολόγιο για τη 

µετανάστευση, και το οποίο έχει ως σκοπό 

να ενισχύσει την επιχειρησιακή 

υποστήριξη κατά την πρώτη άφιξη των 

αιτούντων, συµπεριλαµβανοµένης της 

καταχώρησης και της αρχικής 

επεξεργασίας των αιτήσεων, ακόµη και για 

όσους χρειάζονται προστασία· απορρίπτει 

κάθε µέτρο που de facto επαναφέρει 

συνοριακούς ελέγχους υπονοµεύοντας το 

χώρο του Σένγκεν· 
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Τροπολογία  17 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 73 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

73. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τους 

αγρότες στην πρόληψη κρίσεων στην 

αγορά, µε την κοινοποίηση των αλλαγών 

στις συνθήκες της αγοράς µε ακριβή 

δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο, όποτε 

είναι δυνατό· 

73. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τους 

αγρότες στην πρόληψη κρίσεων στην 

αγορά, µε νέα και εύρωστα εργαλεία της 
αγοράς που αποβλέπουν στην αποφυγή 
της απώλειας εισοδηµάτων, και µε την 
κοινοποίηση των αλλαγών στις συνθήκες 

της αγοράς µε ακριβή δεδοµένα σε 

πραγµατικό χρόνο, όποτε είναι δυνατό· 

Or. en 
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Τροπολογία  18 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 74 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

74. τονίζει την ανάγκη αντιµετώπισης 

των ανισορροπιών στην αλυσίδα 

εφοδιασµού τροφίµων, µε σκοπό ιδίως να 

διασφαλίζονται η ακριβοδίκαιη 

µεταχείριση και η διαφάνεια στη σχέση 

µεταξύ πρωτογενών παραγωγών, 

µεταποιητών, προµηθευτών και 

διανοµέων, και καλεί την Επιτροπή να 

διερευνήσει την ανισορροπία στην αλυσίδα 

εφοδιασµού και τον βιώσιµο ρόλο του 

πρωτογενούς παραγωγού µέσα στην 

αλυσίδα· 

74. τονίζει την ανάγκη για ισχυρά 
µέτρα αντιµετώπισης των ανισορροπιών 

στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων, µε 

σκοπό ιδίως να διασφαλίζονται η 

ακριβοδίκαιη µεταχείριση και η διαφάνεια 

στη σχέση µεταξύ πρωτογενών 

παραγωγών, µεταποιητών, προµηθευτών 

και διανοµέων, και καλεί την Επιτροπή να 

διερευνήσει την ανισορροπία στην αλυσίδα 

εφοδιασµού και τον βιώσιµο ρόλο του 

πρωτογενούς παραγωγού µέσα στην 

αλυσίδα· 

Or. en 
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Τροπολογία  19 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 86 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 86α. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
µια πρόταση που θα αντιµετωπίζει τα 
υπάρχοντα κενά και παραθυράκια όσον 
αφορά την εφαρµογή του άρθρου 2 ΣΕΕ 
και τις αξίες του σεβασµού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου και του 
σεβασµού των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, στα οποία βασίζεται η ΕΕ, 
συµπεριλαµβανοµένου ενός δεσµευτικού 
µέσου, το οποίο θα βασίζεται σε µια 
δέσµη αντικειµενικών δεικτών και θα 
επιτρέπει την αυτόµατη και βαθµιαία 
αντίδραση σε παραβιάσεις του κράτους 
δικαίου και των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και 
σε επίπεδο κράτους µέλους· υπενθυµίζει 
ότι ο σεβασµός των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων θα πρέπει να υλοποιείται 
αποτελεσµατικά µέσω της συµµόρφωσης 
µε όλες τις διατάξεις της Συνθήκης που 
αφορούν τη δηµοκρατία· 

Or. en 
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Τροπολογία  20 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 98 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 98α. υπογραµµίζει το γεγονός ότι η 
άνοδος του ρατσισµού και της 
ξενοφοβίας στην Ευρώπη αποτελεί µία 
από τις κύριες προκλήσεις για την ΕΕ, 
δεδοµένου ότι συνιστά απειλή για τη 
δηµοκρατία και τον σεβασµό των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων· καλεί κατά 
συνέπεια την Επιτροπή να προτείνει 
πρωτοβουλίες για την καταπολέµηση του 
ρατσισµού και της ξενοφοβίας στην ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  21 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 101 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  101α. υπογραµµίζει την ετοιµότητά του 
να διεκπεραιώσει τον νέο µηχανισµό 
επείγουσας µετεγκατάστασης στο πλαίσιο 
επείγουσας διαδικασίας, και δηλώνει την 
πρόθεσή του να προωθήσει όλα τα άλλα 
µέτρα που προτείνονται από την 
Επιτροπή παραλλήλως, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα κράτη µέλη δεν 
καθυστερούν τον µηχανισµό επείγουσας 
µετεγκατάστασης· υπενθυµίζει στο 
Συµβούλιο ότι το Κοινοβούλιο τάσσεται 
κατηγορηµατικά υπέρ ενός δεσµευτικού 
µηχανισµού µετεγκατάστασης µε βάση 
σαφή και καλώς καθορισµένα κριτήρια, ο 
οποίος να λαµβάνει υπόψη τις 
προτιµήσεις των προσφύγων· 

Or. en 
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Τροπολογία  22 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 103 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

103. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να αυξήσει την αποδοτικότητα 

του συστήµατος επαναπατρισµού των 
αιτούντων άσυλο που απορρίπτονται· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να διατυπώσει, 
ωστόσο, πρόταση για την πολιτική 
ταχέως επαναπατρισµού κατόπιν 
αξιολόγησης και αναθεώρησης των 
υφιστάµενων µέτρων, για παράδειγµα να 
συµπεριλάβει στο εν λόγω πλαίσιο την 
ενισχυµένη βοήθεια του FRONTEX· 
τονίζει ότι οποιαδήποτε δράση 
επαναπατρισµού θα πρέπει να εκτελείται 
µε πλήρη σεβασµό των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων· 

103. λαµβάνει υπό σηµείωση την πρόταση 
της Επιτροπής να αυξήσει την 

αποδοτικότητα του συστήµατος 

επαναπατρισµού, το οποίο πρέπει να 
συνοδεύεται από την τήρηση των 
διαδικασιών και των κανόνων που 
επιτρέπουν στην Ευρώπη να εξασφαλίζει 
την ανθρώπινη και αξιοπρεπή 
µεταχείριση των επαναπατριζόµενων, 
σύµφωνα µε την αρχή της µη 
επαναπροώθησης· υπενθυµίζει ότι θα 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις 
εθελούσιους, αντί για καταναγκαστικούς 
επαναπατρισµούς· 

Or. en 

 

 


