
 

AM\1100179EL.doc PE585.324v01-00 } 

 PE585.333v01-00 } 

 PE585.334v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 27 

Τροπολογία  27 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Marisa Matias, Martina Michels, Helmut 

Scholz, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία 

Σακοράφα, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  11α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι, μέχρι σήμερα, το ΕΤΣΕ δεν έχει 

κατορθώσει να κινητοποιήσει επαρκή 

ποσά σε νέες επενδύσεις στην πραγματική 

οικονομία, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο 

στόχος για 315 δισεκατομμύρια ευρώ 

ήταν υπερβολικά φιλόδοξος· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι τα 

περισσότερα έργα κινητοποιούν 

επενδύσεις στις μεγαλύτερες οικονομίες 

της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, μέσω 

προγραμμάτων σταδιακών επενδύσεων, 

να δώσει προτεραιότητα σε χώρες και 

περιφέρειες που βρίσκονται σε 

οικονομική κρίση και ύφεση με υψηλά 

επίπεδα ανεργίας και φτώχειας, 

τονώνοντας έτσι την ανάπτυξη και την 

απασχόληση, ενισχύοντας τις ΜΜΕ και 

εξασφαλίζοντας υγιή οικονομική 

ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή και 

μειώνοντας τις ανισότητες εντός και 

μεταξύ των χωρών και των περιφερειών 

της ΕΕ· 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 28 

Τροπολογία  28 

Δημήτριος Παπαδημούλης, João Pimenta Lopes, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος 

Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  11β. απορρίπτει την προσέγγιση της 

Επιτροπής για υπαγωγή της πολιτικής για 

τη συνοχή στην οικονομική 

διακυβέρνηση της ΕΕ· τονίζει ότι η 

περιφερειακή πολιτική αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο για την προώθηση 

της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, 

με πρωταρχικούς στόχους τη μείωση των 

ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών, 

ιδίως δε των πιο φτωχών και ιδιαίτερα 

απομακρυσμένων περιφερειών, την 

προαγωγή της σύγκλισης και την 

ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της 

απασχόλησης· εμμένει στην άποψη ότι η 

πολιτική συνοχής δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται ως μέσο οικονομικού 

σωφρονισμού αν μια περιφέρεια ή ένα 

κράτος απορρίπτει τις πολιτικές 

απορρύθμισης και ιδιωτικοποιήσεων· 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 29 

Τροπολογία  29 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Rina Ronja Kari, Stefan Eck, Marisa Matias, Martina 

Michels, Helmut Scholz, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας 

Χρυσόγονος, Barbara Spinelli, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Σοφία 

Σακοράφα, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  7α. υπενθυμίζει στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τη δέσμευσή της για 

προσχώρηση στον ανανεωμένο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και καλεί 

την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς 

καθυστέρηση πρόταση προσχώρησης 

στον Χάρτη· επιπλέον, ζητεί μετ' 

επιτάσεως από την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για ένα κοινωνικό πρωτόκολλο, 

το οποίο θα ανάγει τα κοινωνικά και 

συλλογικά συμφέροντα σε προτεραιότητα· 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 30 

Τροπολογία  30 

Δημήτριος Παπαδημούλης, João Pimenta Lopes, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, 

Barbara Spinelli, Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz, Κωνσταντίνα 

Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  7β. καταδικάζει την απόσυρση της 

οδηγίας για την άδεια μητρότητας· ζητεί 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

υποβάλει νέα πρόταση που θα σέβεται τη 

θέση του Κοινοβουλίου υπέρ της αύξησης 

της ισχύουσας ελάχιστης εγγυημένης 

περιόδου άδειας μητρότητας από 14 σε 

20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές και 

της θέσπισης υποχρεωτικού δικαιώματος 

άδειας πατρότητας με αποδοχές· πιστεύει 

ότι πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα 

μέτρα σε όλα τα κράτη μέλη για να 

βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 

για τις γυναίκες και τους άνδρες, και ότι 

θα πρέπει να γίνουν βήματα για την 

αύξηση της διάρκειας της γονικής άδειας 

με πλήρεις αποδοχές, έτσι ώστε να 

περάσουμε σε ένα πιο δίκαιο σύστημα 

γονικής άδειας· 

Or. en 



 

AM\1100179EL.doc PE585.324v01-00 } 

 PE585.333v01-00 } 

 PE585.334v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 31 

Τροπολογία  31 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Marie-Christine Vergiat, Anja Hazekamp, Stefan Eck, 

Barbara Spinelli, Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz, Κωνσταντίνα 

Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, Tania González 

Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 43 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  43α. εκφράζει τη λύπη του για την 

αριθμητική αύξηση των πράξεων και των 

κρουσμάτων ρητορικής μίσους, που 

στρέφεται κατά εθνοτικών και 

θρησκευτικών μειονοτήτων, ατόμων 

ΛΟΑΔΜ, αιτούντων άσυλο και αστέγων, 

και καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει 

ενεργό ρόλο ασκώντας πιέσεις για την 

έγκριση της οριζόντιας οδηγίας για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων σύμφωνα 

με τη θέση του Κοινοβουλίου· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 32 

Τροπολογία  32 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Rina 

Ronja Kari, Stefan Eck, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης 

Χατζηγεωργίου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  17α. καταδικάζει δριμύτατα τη συμφωνία 

ΕΕ-Τουρκίας καθώς και όλες τις άλλες 

προτάσεις που αποσκοπούν στην 

εξωτερίκευση των συνόρων της ΕΕ, 

προκειμένου τα άτομα που χρειάζονται 

προστασία να παραμένουν εκτός της ΕΕ, 

οι οποίες συνιστούν πλήρη 

καταστρατήγηση των δεσμεύσεων της 

ΕΕ και των κρατών μελών της προς το 

διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της 

αρχής της μη επαναπροώθησης· 

αποδοκιμάζει τη μεγάλη έμφαση που 

δίνεται στην πρόληψη και την καταστολή 

της παράτυπης μετανάστευσης, μεταξύ 

άλλων μέσω της κράτησης, χωρίς καμία 

μέριμνα για τον αυξανόμενο αριθμό των 

αιτούντων άσυλο που προσπαθούν να 

γλιτώσουν από πολέμους, διώξεις, πείνα 

και κλιματικές καταστροφές· καταδικάζει 

τον πολλαπλασιασμό των κατασταλτικών 

προτάσεων και στρατιωτικών 

επιχειρήσεων που παρουσίασε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 και 2016 

για την παρούσα ανθρωπιστική κρίση, 

όπως την επιχείρηση EUNAVFOR Med, 

την επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, 

την πρόταση για ενίσχυση των 

αρμοδιοτήτων του Frontex μέσω της 
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σύστασης ευρωπαϊκού σώματος 

συνοριοφυλάκων, τη δημιουργία κέντρων 

κράτησης, την επιτάχυνση των 

επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων 

επιστροφών αιτούντων άσυλο, και την 

πίεση που ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για τον χαρακτηρισμό της Τουρκίας (μιας 

χώρας με πενιχρές επιδόσεις στον τομέα 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) ως 

ασφαλούς τρίτης χώρας για όλους τους 

αιτούντες άσυλο· 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 33 

Τροπολογία  33 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Stefan 

Eck, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  17β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

ανακατευθύνει τα κονδύλια που 

διατίθενται για τον έλεγχο των συνόρων 

και την αυξημένη ενίσχυση του «οχυρού 

Ευρώπη» στην υποδοχή προσφύγων και 

μεταναστών, ιδίως, μέσω προγραμμάτων 

επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης, 

προενεργών δραστηριοτήτων έρευνας και 

διάσωσης, ανοιχτών και αξιοπρεπών 

κέντρων υποδοχής και κοινωνικής 

ένταξης των προσφύγων και των 

μεταναστών· καλεί την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να διαμορφώσει προτάσεις για 

ασφαλείς και νόμιμους τρόπους 

πρόσβασης στην ΕΕ για όλους τους 

άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που 

έχουν ανάγκη προστασίας, καθώς και 

τους διακινούμενους εργαζομένους, 

συμπεριλαμβανομένου ενός άμεσου, 

φιλόδοξου και δεσμευτικού 

προγράμματος επανεγκατάστασης, και να 

στηρίξει την πρόταση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για θεωρήσεις για 

ανθρωπιστικούς λόγους, στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης του κώδικα θεωρήσεων, 

ώστε να μην αναγκάζονται πλέον οι 

άνθρωποι να διακινδυνεύουν τη ζωή τους 

στη Μεσόγειο ή στις ερήμους 



 

AM\1100179EL.doc PE585.324v01-00 } 

 PE585.333v01-00 } 

 PE585.334v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

προσπαθώντας να περάσουν στην 

Ευρώπη· 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 34 

Τροπολογία  34 

Δημήτριος Παπαδημούλης, João Pimenta Lopes, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, 

Barbara Spinelli, Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz, Κωνσταντίνα 

Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  17γ. χαιρετίζει τις προτάσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση 

προσωρινών μέτρων στον τομέα της 

διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας 

και της Ελλάδας· θεωρεί λυπηρή την 

αδράνεια που επιδεικνύουν τα κράτη μέλη 

ως προς την τήρηση των δεσμεύσεών 

τους στο θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή 

να διαμορφώσει φιλόδοξες προτάσεις για 

ασφαλείς και νόμιμους τρόπους παροχής 

προστασίας στην ΕΕ για όλους τους 

άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που 

έχουν ανάγκη προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένων ενός άμεσου, 

φιλόδοξου και δεσμευτικού 

προγράμματος επανεγκατάστασης και 

της υποστήριξης της θέσης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις 

θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους· 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 35 

Τροπολογία  35 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος 

Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 δ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  17δ. εκφράζει τη λύπη του για την 

αδυναμία της Επιτροπής να προτείνει 

εναλλακτική λύση στον κανονισμό του 

Δουβλίνου με βάση τον επιμερισμό των 

ευθυνών· εκφράζει έντονη ανησυχία όσον 

αφορά την υποχρέωση όλων των κρατών 

μελών να εξετάζουν κατά πόσον η αίτηση 

μπορεί να χαρακτηρισθεί απαράδεκτη με 

βάση τις έννοιες της ασφαλούς τρίτης 

χώρας ή της πρώτης χώρας ασύλου· 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 36 

Τροπολογία  36 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Martina Michels, Helmut Scholz, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, 

Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 ε (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  17ε. εκφράζει την απογοήτευσή του για 

τη νέα πρόταση για την ασπίδα 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής, η οποία 

εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στην 

απόφαση του ΔΕΚ για ισοδύναμα 

κριτήρια για την εγκυρότητα των 

διακρατικών ροών δεδομένων· εκτιμά ότι 

οι εθνικές ΑΠΔ ή το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, του 

οποίου η συγκρότηση επίκειται, θα πρέπει 

να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλλουν 

τις μεταβιβάσεις όταν δεν τηρείται η 

νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των 

δεδομένων· 

Or. en 

 

 


