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Τροπολογία  41 

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

Παπαδημούλης, Νικόλαος Χουντής, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora 

Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3β υπογραμμίζει ότι η ελευθερία και 

η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης 

αποτελούν πυλώνες της δημοκρατίας· 

εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 

ότι, λόγω της φύσης των δομών 

ιδιοκτησίας σε όλο και περισσότερα 

κράτη μέλη, η πολυφωνία των μέσων 

ενημέρωσης δεν είναι πλέον εγγυημένη, 

και η εξουσία των μέσων ενημέρωσης και 

η πολιτική ισχύς συμπίπτουν· ζητεί να 

θεσπιστεί νομοθεσία στην ΕΕ με την 

οποία θα αντιμετωπίζεται το πρόβλημα 

αυτό, όπως η θέσπιση ενός συστήματος 

κατώτατων ορίων ιδιοκτησίας· 
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Τροπολογία  42 

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

Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3γ. λαμβάνει υπό σημείωση την 

πρόταση REFIT για την οδηγία για τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων· 

εκφράζει, ωστόσο, λύπη για το γεγονός 

ότι οι φιλοδοξίες που εκδηλώθηκαν για 

την αναθεώρηση της οδηγίας αυτής δεν 

ήταν επαρκείς για να διασκεδάσουν τους 

φόβους σχετικά με τις απειλές για την 

πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και 

για όλους τους ευάλωτους χρήστες – 

ιδίως τους ανήλικους – από επικίνδυνες 

εμπορικές επικοινωνίες, τοποθέτηση 

προϊόντων και παράνομο περιεχόμενο 

στις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο και 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· καλεί 

την Επιτροπή να αναθεωρήσει, για τον 

σκοπό αυτό, την οδηγία για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και να επικεντρωθεί 

περισσότερο σε δημοκρατικές και 

πολιτιστικές αλλαγές στις τρέχουσες και 

μελλοντικές εργασίες της σχετικά με τη 

στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία 

αγορά· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 

ψηφιοποίηση αφορά ουσιαστικά την 

εκπαίδευση, τη γνώση, την έρευνα, τα 

μέσα ενημέρωσης και τον διαδικτυακό 

γραμματισμό, και, ως εκ τούτου, απαιτεί 

μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη και μια 

ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική 
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προσαρμοσμένη στις ανάγκες των 

χρηστών και της κοινωνίας· 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  
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Τροπολογία  43 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νικόλαος Χουντής, 

Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 δ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3δ. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 

σοβαρές προσπάθειες για την προστασία 

των πολιτών από την αύξηση της 

κρατικής επιτήρησης· εκφράζει, στο 

πλαίσιο αυτό, τη βαθιά του ανησυχία για 

τις εκτεταμένες αρμοδιότητες της 

Μονάδας της Ευρωπόλ για την αναφορά 

διαδικτυακού περιεχομένου (IRU) για την 

παρακολούθηση και την αστυνόμευση 

του διαδικτύου χωρίς δικαστική 

παρέμβαση· επισημαίνει ότι ο νέος 

κανονισμός της Ευρωπόλ δεν προβλέπει 

ρητή νομική βάση για την IRU. 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  
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Τροπολογία  44 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νικόλαος Χουντής, 

Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 ε (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3ε. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 

για το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την 

ασφάλεια της ΕΕ, το οποίο 

επικεντρώνεται μονοδιάστατα σε 

πολιτικές καταστολής και επέκταση των 

υπηρεσιών επιβολής του νόμου της ΕΕ· 

επικρίνει την αναβάθμιση των πολιτικών 

ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της 

συλλογής δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την κατάρτιση προφίλ 

των πολιτών και των υπηκόων τρίτων 

χωρών, υπό το πρόσχημα της 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας· 

επισημαίνει ότι, παρά τα μακροχρόνια 

και επικαιροποιημένα μέτρα και τις 

πολιτικές ασφάλειας και καταπολέμησης 

της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων για τον 

έλεγχο των συνόρων, οι τρομοκρατικές 

επιθέσεις στο έδαφος της ΕΕ και δεν 

έχουν παύσει· ζητεί, ως εκ τούτου, την 

ταχεία αλλαγή των πολιτικών 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αίτια 

που οδηγούν τους ανθρώπους σε ακραίες 

ενέργειες, με την ενίσχυση των 

υφιστάμενων πολιτικών πρόληψης ή με 

τη θέσπιση νέων, συμπεριλαμβανομένης 

της εργασίας της νεολαίας, των 

πολιτικών κοινωνικοοικονομικής συνοχής 

και άλλων μέσων πρόληψης με στόχο τη 
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στήριξη των ανθρώπων που διατρέχουν 

κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού· 

υπενθυμίζει στη συγκυρία αυτή την 

ανάγκη η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 

διακόψουν όλες τις εξωτερικές 

στρατιωτικές δεσμεύσεις και να 

διαδραματίσουν διεθνή ρόλο ειρηνικής 

διπλωματίας· 

Or. en 
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Τροπολογία  45 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Στέλιος 

Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 στ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3στ. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 

μέτρα για την ευθυγράμμιση των 

εμπορικών πολιτικών της ΕΕ με τους 

στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και για 

την προαγωγή, θεμιτών και 

ρυθμιζόμενων με βάση το συμφέρον όλων 

των ανθρώπων στον πλανήτη, εμπορικών 

συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο·  

Or. en 
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Τροπολογία  46 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Martina Michels, Νικόλαος Χουντής, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 ζ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3ζ. τονίζει την ανάγκη για μια 

πολιτική ασύλου η οποία θα βασίζεται 

στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, παρέχοντας 

προστασία σε όσους προσπαθούν να 

ξεφύγουν από τον πόλεμο, τις διώξεις, τα 

βασανιστήρια, την πείνα και την ακραία 

φτώχεια· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, 

την επείγουσα ανάγκη για ασφαλείς και 

νόμιμους τρόπους που πρέπει να 

ακολουθήσει η ΕΕ για να θέσει τέλος 

στους θανάτους στη Μεσόγειο· 

καταδικάζει τη στήριξη της Επιτροπής 

για τη διοικητική κράτηση και την 

υποδοχή των αιτούντων άσυλο και για 

την αναγκαστική επιστροφή εκείνων των 

οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται· ζητεί 

γενική απαγόρευση της διοικητικής 

κράτησης, ιδίως στην περίπτωση 

ανηλίκων και οικογενειών με παιδιά· 

Or. en 
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Τροπολογία  47 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Martina Michels, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 η (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3η. καταδικάζει την πολιτική της ΕΕ 

όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων 

και την αυξανόμενη χρήση των 

λεγόμενων πλαισίων εταιρικής σχέσης για 

τη μετανάστευση με σκοπό την ανάθεση 

της πολιτικής της Ένωσης για τον έλεγχο 

των συνόρων σε τρίτες χώρες, καθώς και 

άλλες μορφές συμφωνιών, όπως η 

Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας· επιμένει ότι η 

ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος 

ασύλου θα πρέπει να βασίζεται σε 

νομοθετικές πράξεις που θα θεσπίζονται 

σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία· 

Or. en 
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Τροπολογία  48 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Martina Michels, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 θ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3θ. καλεί την Επιτροπή να 

αξιολογήσει τη χρήση, το κόστος, 

περιλαμβανομένου του κόστους σε 

ανθρώπινες ζωές, και τις επιπτώσεις της 

πολιτικής της για το άσυλο και τη 

μετανάστευση πριν προτείνει περαιτέρω 

μέτρα· 

Or. en 
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Τροπολογία  49 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Martina 

Michels, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 ι (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3ι. ζητεί από την Επιτροπή να 

εφαρμόσει, χωρίς καθυστέρηση, τα 

εκκρεμή σημεία της στρατηγικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία 

και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-

2015· καλεί την Επιτροπή να 

διαμορφώσει μια νέα και φιλόδοξη 

στρατηγική για την προστασία και την 

καλή διαβίωση των ζώων και τη 

βιοποικιλότητα για την περίοδο 2016-

2020, με σκοπό την αντιμετώπιση των 

υφιστάμενων ελλείψεων και κενών, ώστε 

να διαμορφωθούν ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού και να βελτιωθεί η καλή 

μεταχείριση των ζώων και η προστασία 

της βιοποικιλότητας σε όλη την ΕΕ·  

Or. en 

 

 


