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Τροπολογία  11 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ι (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1ι. καλεί την Επιτροπή να 

αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις 

για την TTIP, τη συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας 

και τη συμφωνία για το εμπόριο 

υπηρεσιών (TiSA), μεταξύ άλλων· 

πιστεύει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα 

πρέπει να επικεντρωθούν στην προώθηση 

αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, ενός 

βιώσιμου οικονομικού μοντέλου, αλλά 

κατά πρώτο και κύριο λόγο, στη δίκαιη 

κατανομή του πλούτου, ένα ετερογενές 

φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, και 

μια βαθιά ριζωμένη προσέγγιση ως προς 

το δικαίωμα ρύθμισης προκειμένου να 

σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση 

της κοινωνικής δικαιοσύνης, να 

αναπτυχθούν ποιοτικές δημόσιες 

υπηρεσίες, να προστατεύεται το 

περιβάλλον και η πολιτιστική 

πολυμορφία, και να είναι δυνατή η 

αυστηρή τήρηση της αρχής της 

προφύλαξης· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 12 

Τροπολογία  12 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ια (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1ια. ζητεί ρυθμιζόμενο, αμοιβαία 

αλληλοσυμπληρούμενο διεθνές εμπόριο· 

επιμένει ότι όλα τα έγγραφα των 

διαπραγματεύσεων πρέπει να 

δημοσιοποιούνται, και ότι πρέπει να 

πραγματοποιείται διαβούλευση με όλα τα 

εθνικά κοινοβούλια, πριν από την έγκριση 

τέτοιων συμφωνιών, που επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό την καθημερινή ζωή των 

πολιτών· εκφράζει τη λύπη του για τη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης της CETA 

και ζητεί την άμεση κατάργησής της· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 13 

Τροπολογία  13 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Στέλιος 

Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ιβ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1ιβ. καταδικάζει την κατάφωρη 

παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 

διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο της 

αντίδρασης της ΕΕ στην ανθρωπιστική 

κρίση, όπως αποδεικνύεται από την 

αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση των 

εξωτερικών συνόρων της ΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή να ανακατευθύνει τα κονδύλια 

που διατίθενται για μεγαλύτερο έλεγχο 

των συνόρων και την ενίσχυση της 

«Ευρώπης-φρούριο» στην υποδοχή και 

ένταξη των προσφύγων και των 

μεταναστών· καλεί επειγόντως την 

Επιτροπή να ενισχύσει προδραστικές 

δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης, 

ιδίως στην κεντρική Μεσόγειο, 

προκειμένου να καταρτίσει προτάσεις για 

ασφαλείς και νόμιμους τρόπους 

πρόσβασης στην ΕΕ για όλες τις 

γυναίκες, τους άνδρες και τα παιδιά που 

έχουν ανάγκη προστασίας, καθώς και για 

τους διακινούμενους εργαζομένους, 

συμπεριλαμβανομένου ενός άμεσου, 

φιλόδοξου και δεσμευτικού 

προγράμματος επανεγκατάστασης που 

βασίζεται σε γνήσιους συνδέσμους των 

προσφύγων με τις αντίστοιχες χώρες, και 

να στηρίξει το αίτημα του Κοινοβουλίου 
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για τη δημιουργία ανθρωπιστικών 

θεωρήσεων, με την υποβολή σχετικής 

πρότασης, ώστε να μην αναγκάζονται 

πλέον οι άνθρωποι να διακινδυνεύουν τη 

ζωή τους στη Μεσόγειο ή στις ερήμους 

στην προσπάθειά τους να διαφύγουν στην 

Ευρώπη· καταδικάζει την αυξανόμενη 

χρήση των αποκαλούμενων ήπιων μέσων 

για την άσκηση πίεσης σε τρίτες χώρες 

ώστε να υπογράψουν άτυπες συμφωνίες 

επανεισδοχής· καταδικάζει έντονα, σε 

αυτό το πλαίσιο, τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ 

και Τουρκίας, τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ 

και Αφγανιστάν: τη λεγόμενη «Μια κοινή 

πορεία για το Αφγανιστάν», και τις 

συνεχιζόμενες συνομιλίες με τρίτες χώρες 

στα πλαίσια εταιρικής σχέσης για τη 

μετανάστευση· καταδικάζει την πολιτική 

διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ και την 

εξωτερική ανάθεση του ελέγχου των 

συνόρων σε τρίτες χώρες, ιδίως μέσω της 

χρήσης του καταπιστευματικού ταμείου 

της ΕΕ για την Αφρική· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 14 

Τροπολογία  14 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Στέλιος 

Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ιγ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1ιγ. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 

Επιτροπή πρότεινε εναλλακτική λύση 

αντί του κανονισμού του Δουβλίνου, η 

οποία δεν αντιμετωπίζει τις σοβαρές 

ελλείψεις του ισχύοντος κανονισμού, 

καθώς η πρόταση δεν βασίζεται στην 

αρχή της αλληλεγγύης και της ίσης 

κατανομής των ευθυνών· εκφράζει 

έντονη ανησυχία όσον αφορά την 

υποχρέωση όλων των κρατών μελών να 

εξετάζουν κατά πόσον μια αίτηση μπορεί 

να χαρακτηρισθεί μη αποδεκτή με βάση 

τις έννοιες της ασφαλούς τρίτης χώρας ή 

της πρώτης χώρας ασύλου· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  
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Τροπολογία  15 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Martina Michels, 

Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ιδ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1ιδ. ζητεί την άμεση έγκριση της 

οριζόντιας οδηγίας κατά των διακρίσεων 

προκειμένου να προαχθεί ο αγώνας κατά 

των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων 

των επιθέσεων εναντίον μειονοτήτων, 

μεταναστών και αιτούντων άσυλο καθώς 

και άλλων ευάλωτων ομάδων· ζητεί από 

την Επιτροπή να αξιολογήσει την 

εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 

ένταξης των Ρομά (NRIS) και της 

σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τα 

μέτρα για την αποτελεσματική 

ενσωμάτωση των Ρομά στα κράτη μέλη, 

και να προτείνει πρόσθετα μέτρα για την 

αποτελεσματική ένταξη των Ρομά, εάν 

είναι απαραίτητο· αποδοκιμάζει την 

αύξηση των εγκλημάτων μίσους και των 

περιπτώσεων ρητορικής μίσους που 

στρέφονται κατά εθνικών και 

θρησκευτικών μειονοτήτων, ατόμων 

ΛΟΑΔΜ, αιτούντων άσυλο και αστέγων· 

εκτιμά ότι η αύξηση των ρατσιστικών και 

ξενοφοβικών αισθημάτων και 

οργανώσεων συνδέεται με την άνοδο 

ακροδεξιών και φασιστικών τάσεων στην 

Ευρώπη, πράγμα που δεν μπορεί να 

εξεταστεί ανεξάρτητα από τις πολιτικές 

λιτότητας και τις νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην ΕΕ 
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και τα κράτη μέλη κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες ή το αυξανόμενο δημοκρατικό 

έλλειμμα και την αγνόηση και 

περιφρόνηση της βούλησης των λαών· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 16 

Τροπολογία  16 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Martina Michels, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, 

Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ιε (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1ιε. ζητεί τον αφοπλισμό, 

συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού 

αφοπλισμού, την αποστράτευση των 

στρατιωτών, τον τερματισμό των 

εξωτερικών στρατιωτικών επεμβάσεων, 

και την πολιτική έρευνα και την έρευνα 

προς όφελος των ανθρώπων και της 

ανάπτυξής τους· ζητεί τη διάλυση του 

ΝΑΤΟ· υπενθυμίζει ότι ο καλύτερος 

τρόπος προώθησης της ειρήνης είναι με 

την υποστήριξη μέτρων για την εξάλειψη 

της φτώχειας, την ανθρωπιστική 

βοήθεια, και τη βιώσιμη και δίκαιη 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  
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Τροπολογία  17 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2α. επαναλαμβάνει την αμέριστη 

υποστήριξή του στη λύση των δύο 

κρατών για την ισραηλο-παλαιστινιακή 

σύγκρουση, με βάση τα σύνορα του 1967, 

με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα 

αμφότερων των κρατών, με το κράτος 

του Ισραήλ και το Παλαιστινιακό κράτος 

να συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο 

υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, με 

βάση το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και 

με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου· 

καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 

προσοχή, στο πλαίσιο της συνεργασίας 

και των προγραμμάτων παροχής 

βοήθειας, στους ανθρώπους που ζουν υπό 

συνθήκες κατοχής και αποκλεισμού· 

καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 

πλήρως το άρθρο 2 της Συμφωνίας 

Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, αποκρινόμενη στις 

μακροχρόνιες σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ισραήλ 

στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, τη 

διακριτική μεταχείριση από το Ισραήλ 

των πολιτών του που έχουν αραβική 

καταγωγή, και την αγνόηση, από πλευράς 

του, του ψηφίσματος του ΟΗΕ για το 

θέμα αυτό· εμμένει στην ολοκληρωμένη 

εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών 

σχετικά με την επιλεξιμότητα των 
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ισραηλινών οντοτήτων και των 

δραστηριοτήτων τους στα εδάφη που έχει 

καταλάβει το Ισραήλ από τον Ιούνιο του 

1967, όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, τα 

βραβεία και τα χρηματοδοτικά μέσα που 

χρηματοδοτούνται από την ΕΕ από το 

2014 και έπειτα σε όλα τα κράτη μέλη· 

καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη 

χρηματοδότηση προγραμμάτων 

επιστημονικής συνεργασίας με στόχο την 

αποτροπή κάθε είδους χρηματοδότησης 

του στρατιωτικού τομέα του Ισραήλ· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 

Επιτροπή να αξιολογήσει το κόστος της 

κατεδάφισης κατοικιών και υποδομών 

που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ και 

να επιμείνει στην αποζημίωση· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  
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Τροπολογία  18 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Martina 

Michels, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2β. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει 

τις δεσμεύσεις και τα σημαντικά μέτρα 

που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των 

διαπραγματεύσεων της συμφωνίας 

πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 

κρατών μελών της και της Δημοκρατίας 

της Κούβας· υπογραμμίζει ότι είναι 

σημαντικό να διατηρηθεί μια 

εποικοδομητική προσέγγιση στις 

διαπραγματεύσεις, που θα σέβεται τη 

βούληση του κουβανικού λαού και θα 

αποτρέπει οποιεσδήποτε εξωτερικές 

παρεμβάσεις ή πιέσεις στις εσωτερικές 

υποθέσεις της Κούβας· ζητεί από την 

Επιτροπή να συμβάλει στον τερματισμό 

του αποκλεισμού· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  
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Τροπολογία  19 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Στέλιος 

Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2γ. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2018 

να περιλαμβάνει ειδικά μέτρα στήριξης 

για τις περιφέρειες που θα επηρεαστούν 

περισσότερο από το Brexit, 

συμπεριλαμβανομένης της 

χρηματοδότησης που θα εδραιώσει και 

θα προωθήσει την ειρηνευτική 

διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία· 

Or. en 
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Δημήτριος Παπαδημούλης, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Στέλιος 

Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 δ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2δ. επιμένει ότι η Συμφωνία της 

Μεγάλης Παρασκευής και οι 

μεταγενέστερες συμφωνίες πρέπει να 

γίνουν πλήρως σεβαστές στη συμφωνία 

αποχώρησης· ζητεί να οριστεί ένα ειδικό 

καθεστώς για το βόρειο τμήμα της 

Ιρλανδίας εντός της ΕΕ, το οποίο να 

εγγυάται τη δυνατότητα ένταξής του στην 

ΕΕ, την πρόσβαση στην τελωνειακή 

ένωση, την ενιαία αγορά και την υπαγωγή 

του στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου· ζητεί, επιπλέον, την 

ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, 

προσώπων και υπηρεσιών στη νήσο της 

Ιρλανδίας· 

Or. en 

 

 


