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Τροπολογία  70 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 84 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  84α. χαιρετίζει την πρόσφατη έκδοση 

κοινής ανακοίνωσης σχετικά με μια 

ανανεωμένη ώθηση στην εταιρική σχέση 

ΕΕ-Αφρικής· καλεί την Επιτροπή και την 

ΕΥΕΔ να προωθήσουν την εταιρική 

σχέση μέσω ανοικτού και διαφανούς 

διαλόγου στον οποίο θα συμμετέχουν η 

κοινωνία των πολιτών και οι κοινωνικοί 

εταίροι στην Αφρική και την Ευρώπη, με 

στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής μας 

σχέσης – με ιδιαίτερη έμφαση στη 

δημιουργία ασφαλέστερων και 

ανθεκτικότερων κρατών και κοινωνιών – 

των επενδύσεων στην εκπαίδευση και της 

δημιουργίας περισσότερων και 

καλύτερων θέσεων απασχόλησης, ιδίως 

για τους νέους, καθώς και του σεβασμού 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της 

παράτυπης μετανάστευσης· 
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Τροπολογία  71 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  23α. θεωρεί ότι ένα μέρος της 

εταιρικής φορολογίας που συλλέγεται 

στην ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί ίδιο πόρο 

του προϋπολογισμού της ΕΕ, ώστε να 

αποτυπώνει τα πλεονεκτήματα που ενέχει 

η δυνατότητα ανάπτυξης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στη 

μεγάλη εσωτερική αγορά της Ένωσης· 
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Τροπολογία  72 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  23β. θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της 

ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020 θα 

πρέπει να συμβάλει σημαντικά στην 

εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού 

για το κλίμα, τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο 

και σε επίπεδο δαπανών· πιστεύει, 

ειδικότερα, ότι η αναμόρφωση του 

συστήματος φορολογίας των πηγών 

αερίων θερμοκηπίου πρέπει να 

εξασφαλίσει έσοδα για τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ θα πρέπει να 

υπάρξουν ισχυρότερες επενδύσεις από 

πλευράς ΕΕ για να υποστηριχθεί η 

μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία· 
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Τροπολογία  73 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  23γ. θεωρεί ότι, στον βαθμό που οι 

εθνικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να είναι 

απαραίτητες ακόμη και μετά την 

ενίσχυση των ιδίων πόρων της ΕΕ, θα 

πρέπει να εξαιρούνται από τον 

υπολογισμό του ελλείμματος βάσει του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 

διότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 

χρηματοδοτεί κυρίως επενδύσεις στη 

μελλοντική ευημερία· 
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Τροπολογία  74 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 89 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  89α. επαναλαμβάνει ότι η λειτουργία 

της ΕΕ μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά 

με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας, 

ιδίως με την πλήρη χρήση της τακτικής 

νομοθετικής διαδικασίας και τη λήψη 

αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία στο 

Συμβούλιο· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός 

ενισχυμένης συνεργασίας μπορεί επίσης 

να χρησιμοποιηθεί, κυρίως για την 

εμβάθυνση της ΟΝΕ, για περισσότερα 

αποτελέσματα στον τομέα της Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας καθώς και για την επίτευξη 

ισχυρότερης συνεργασίας στον τομέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων· 
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Τροπολογία  75 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 89 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  89β. υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός 

ενισχυμένης συνεργασίας, με τη 

συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του 

Δικαστηρίου, είναι σαφώς προτιμότερος 

από διακυβερνητικές λύσεις εκτός του 

νομικού πλαισίου της Ένωσης· 

επαναλαμβάνει ότι οιαδήποτε εμβάθυνση 

της ολοκλήρωσης πρέπει να 

πραγματοποιηθεί χωρίς αποκλεισμούς 

και με ειλικρινή διάθεση αποδοχής της 

συμμετοχής άλλων κρατών μελών σε 

μεταγενέστερο στάδιο· 

Or. en 
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Τροπολογία  76 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  21α. θεωρεί ότι το ΠΔΠ για την 

περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να έχει 

διάρκεια 5+5 ετών, σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης, και να αντικατοπτρίζει την 

ανάγκη για μακροπρόθεσμο επενδυτικό 

προγραμματισμό, λαμβάνοντας, ωστόσο, 

υπόψη το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές 

εκλογές διεξάγονται ανά πενταετία· 

εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές του 

2019 πρέπει να παρέχουν εντολή για 

τελικές αποφάσεις όσον αφορά τις 

προτεραιότητες για τα έσοδα και τις 

δαπάνες του ΠΔΠ μετά το 2020 και ότι οι 

ευρωπαϊκές εκλογές του 2024 θα πρέπει 

να δώσουν εντολή για την ενδιάμεση 

αναθεώρησή του· 
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Τροπολογία  77 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 63 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  63α. επαναλαμβάνει ότι οι Ευρωπαίοι 

πρέπει να κάνουμε μαζί πολύ 

περισσότερα προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι υπάρχουν ασφαλείς και 

νόμιμοι τρόποι εισόδου στην Ευρώπη για 

όσους ζητούν διεθνή προστασία, ότι οι 

αιτούντες άσυλο που φθάνουν στην 

Ευρώπη μπορούν να ασκούν τα 

θεμελιώδη δικαιώματά τους, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός 

τους να ζητήσουν διεθνή προστασία, και 

να βελτιωθεί η συνεργασία με τρίτες 

χώρες με στόχο την αντιμετώπιση των 

βαθύτερων αιτίων της αναγκαστικής 

μετανάστευσης· τονίζει την ανάγκη να 

διασφαλιστεί ότι η συνεργασία με χώρες 

εταίρους στο θέμα της μετανάστευσης 

σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

Or. en 
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Τροπολογία  78 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 63 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  63β. ζητεί να καταβληθούν 

εντατικότερες προσπάθειες για να 

επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τη 

μεταρρύθμιση του συστήματος του 

Δουβλίνου, με στόχο τη θέσπιση και την 

εφαρμογή μιας πραγματικής και κοινής 

ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου, σύμφωνα 

με τα άρθρα 78 και 80 της Συνθήκης για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ)· υπογραμμίζει ότι, στο μεταξύ, 

όλα τα κράτη μέλη πρέπει να 

εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 

σύμφωνα με τις αποφάσεις του 

Συμβουλίου σχετικά με τη 

μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο από 

την Ελλάδα και την Ιταλία, και ότι 

προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη 

μετεγκατάσταση των γυναικών και των 

ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και 

άλλων ευάλωτων ομάδων, όπως τα άτομα 

με αναπηρία και τα άτομα ΛΟΑΔΜ· ζητεί 

να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 

για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των 

μεταναστών, των προσφύγων και των 

αιτούντων άσυλο στην εκπαίδευση και τα 

συστήματα κατάρτισης, καθώς και στην 

αγορά εργασίας, όπως και η αναγνώριση 

των δεξιοτήτων τους· 
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Τροπολογία  79 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 63 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  63γ. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

νομοθετική πρόταση για τις θεωρήσεις 

ανθρωπιστικού χαρακτήρα ως πρόσθετη 

ασφαλή και νόμιμη οδό για τους 

αιτούντες άσυλο, επιπλέον της 

επανεγκατάστασης, και για την 

προστασία των θυμάτων εμπορίας 

ανθρώπων στην ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  80 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 63 δ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  63δ. ζητεί συντονισμένη δράση για τη 

νόμιμη μετανάστευση σε επίπεδο 

Ένωσης, για να ξεπεραστεί η σημερινή 

αποσπασματική προσέγγιση· εμμένει 

στην άποψη ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 

εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες όσον 

αφορά τις πτυχές της νόμιμης 

μετανάστευσης και να αναπτυχθούν σε 

ενωσιακό επίπεδο προγράμματα 

κινητικότητας με κατάλληλες εγγυήσεις, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τις συνθήκες 

εργασίας· 

Or. en 
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Τροπολογία  81 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 63 ε (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  63ε. καλεί την Επιτροπή να ελέγχει τη 

συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, 

συμπεριλαμβανομένων της Σύμβασης της 

Γενεύης για τους πρόσφυγες, του 

ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλων των 

φορέων που εμπλέκονται στην προστασία 

των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, 

τη διαχείριση των καταυλισμών 

προσφύγων και την υποδοχή αιτούντων 

άσυλο· ζητεί αποσαφήνιση της διάκρισης 

μεταξύ δραστηριοτήτων λαθραίας 

διακίνησης και παροχής βοήθειας σε 

απλούς πολίτες που έχουν ανάγκη· 

Or. en 

 

 


