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Τροπολογία  82 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. τονίζει ότι μια επιτυχής ευρωπαϊκή 

πολιτική για τον τομέα της 

μετανάστευσης προϋποθέτει 

συμφωνία για έναν δίκαιο και 

αποτελεσματικό μηχανισμό 

κατανομής των αιτούντων άσυλο· 

τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

επιτευχθεί πρόοδος στην 

αντιμετώπιση της 

μεταναστευτικής κρίσης κατά 

τρόπο που να δείχνει πολύ 

μεγαλύτερη ευαισθησία στις 

ευρέως διαδεδομένες ανησυχίες 

στα κράτη μέλη, σχετικά με την 

ανεξέλεγκτη μετανάστευση· 
χαιρετίζει τα πρόσφατα 

επιτεύγματα όσον αφορά την 

ενίσχυση της διαχείρισης και τον 

αποτελεσματικό έλεγχο των 

εξωτερικών μας συνόρων, που 

αποτελεί προϋπόθεση για την 

αποκατάσταση ενός κρίσιμου 

επιπέδου αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

μεταξύ των κρατών μελών· 

7. τονίζει ότι μια επιτυχής ευρωπαϊκή 

πολιτική για τον τομέα της 

μετανάστευσης προϋποθέτει 

συμφωνία για έναν δίκαιο και 

αποτελεσματικό μηχανισμό 

κατανομής των αιτούντων άσυλο· 

τονίζει την ανάγκη να δοθεί η 

απόδειξη ότι η ΕΕ είναι ικανή να 

διαχειριστεί τα μεταναστευτικά 

ρεύματα χαιρετίζει τα πρόσφατα 

επιτεύγματα όσον αφορά την 

ενίσχυση της διαχείρισης και τον 

αποτελεσματικό έλεγχο των 

εξωτερικών μας συνόρων, που 

αποτελεί προϋπόθεση για την 

αποκατάσταση ενός κρίσιμου 

επιπέδου αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

μεταξύ των κρατών μελών·  
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Τροπολογία  83 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 56 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

56. πιστεύει ότι οι εργασίες για τις νέες 

ή επικαιροποιημένες βάσεις 

δεδομένων θα πρέπει να 

αποτελέσουν προτεραιότητα, 

συμπεριλαμβανομένων του 

συστήματος εισόδου-εξόδου 

(ΣΚΕΕ), του ευρωπαϊκού 

συστήματος ταξιδιωτικών 

πληροφοριών και αδειοδότησης 

(ETIAS), της δέσμης SIS II, του 

Eurodac, του Ευρωπαϊκού 

Ευρετηριακού Συστήματος 

Ποινικών Μητρώων (EPRIS) και 

του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 

(ECRIS), και ότι πρέπει να 

διατεθούν πόροι για την εφαρμογή 

τους στην πράξη· 

56. πιστεύει ότι οι εργασίες για τις νέες 

ή επικαιροποιημένες βάσεις 

δεδομένων θα πρέπει να 

αποτελέσουν προτεραιότητα, 

συμπεριλαμβανομένων του 

συστήματος εισόδου-εξόδου 

(ΣΚΕΕ), του ευρωπαϊκού 

συστήματος ταξιδιωτικών 

πληροφοριών και αδειοδότησης 

(ETIAS), της δέσμης SIS II, του 

Eurodac, του Ευρωπαϊκού 

Ευρετηριακού Συστήματος 

Ποινικών Μητρώων (EPRIS) και 

του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 

(ECRIS), και ότι πρέπει να 

διατεθούν πόροι για την εφαρμογή 

τους στην πράξη· καλεί την 

Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις 

για τη δημιουργία μηχανισμών 

που θα εξασφαλίζουν την 

κατάλληλη δημοκρατική και 

δικαστική εποπτεία· 
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Τροπολογία  84 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 60 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

60. θεωρεί την καταπολέμηση της 

διαφθοράς πολιτική προτεραιότητα· 

60. θεωρεί την καταπολέμηση της 

διαφθοράς πολιτική προτεραιότητα· 

κρίνει λυπηρή την απόφαση της 

επιτροπής να καταργήσει την 

ετήσια έκθεση για τη διαφθορά· 
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Τροπολογία  85 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  11α. επαναλαμβάνει τη σημασία της 

πλήρους εφαρμογής του 7ου 

προγράμματος δράσης για το 

περιβάλλον (ΠΔΠ) 2014-2020, και 

αναμένει από την Επιτροπή ότι θα 

μεριμνήσει ώστε το πρόγραμμα 

εργασίας για το 2018 να 

αντανακλά τους στόχους του 

ΠΔΠ· καλεί επίσης την Επιτροπή 

να αναλάβει δράση σε όλους τους 

σχετικούς τομείς πολιτικής, 

προκειμένου να διασφαλισθεί ότι 

τηρούνται οι στόχοι της 

στρατηγικής της ΕΕ για τη 

βιοποικιλότητα, και να λάβει 

επειγόντως μέτρα για την 

αντιμετώπιση των ελλείψεων που 

έχουν εντοπιστεί όσον αφορά την 

ενδιάμεση επανεξέταση της 

στρατηγικής· 
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Τροπολογία  86 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 68 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  68α. ζητεί από την Επιτροπή να 

μεριμνήσει ώστε η ΕΕ να 

διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 

στην εφαρμογή και την επιβολή 

της συμφωνίας του Παρισιού· 

καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 

μια στρατηγική απαλλαγής από τις 

ανθρακούχες εκπομπές μέχρι τα 

μισά του αιώνα που να συνάδει με 

τους στόχους που ορίζει η 

Συμφωνία του Παρισιού, 

συμπεριλαμβανομένης της 

θέσπισης ενδιάμεσων στόχων, για 

μια οικονομικά αποδοτική 

υλοποίηση των κλιματικών 

φιλοδοξιών της ΕΕ· 
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Τροπολογία  87 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 68 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  68β. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 

μέτρα για να στηρίξει την 

απρόσκοπτη μετάβαση προς μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα, 

προκειμένου να αμβλυνθούν οι 

συστημικού χαρακτήρα κίνδυνοι 

που συνδέονται με 

χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού υψηλών εκπομπών 

άνθρακα· 
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Τροπολογία  88 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 50 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

50. εξαίρει τη σημασία της επίτευξης 

της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· 

τονίζει, ωστόσο, ότι τυχόν 

περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις 

θα πρέπει να γίνουν μόνο εφόσον 

τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

δεν μπορούν να επιτευχθούν με μη 

νομοθετικά μέσα· 

50. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει 

τις εργασίες για την ολοκλήρωση 

της Ένωσης Κεφαλαιαγορών 

(CMU), ώστε να απελευθερωθούν 

επενδύσεις στην ΕΕ για τη 

δημιουργία οικονομικής 

μεγέθυνσης και θέσεων εργασίας· 

καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

προτάσεις για τη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

στην ΕΕ, με στόχο την 

προσέλκυση περισσότερων ξένων 

άμεσων επενδύσεων· 
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Τροπολογία  89 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  36α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

μια ολοκληρωμένη και 

εναρμονισμένη νομοθετική 

πρόταση για την καθιέρωση της 

συνδεδεμένης και 

αυτοματοποιημένης οδήγησης, 

καθιστώντας δυνατές τις 

διασυνοριακές εγκαταστάσεις 

δοκιμών, συντάσσοντας 

αναλογικά ευρωπαϊκά νομοσχέδια 

για την ευθύνη, το ιδιωτικό 

απόρρητο και την προστασία 

δεδομένων και στηρίζοντας τις 

πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού 

τομέα· 
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Τροπολογία  90 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  36β. καλεί την Επιτροπή να 

παρουσιάσει σύντομα μια 

πολυτροπική δέσμη μέτρων για 

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

πολιτικής των μεταφορών, η 

οποία να περιλαμβάνει και 

διατάξεις για τα δικαιώματα των 

επιβατών και την ενοποιημένη 

κινητικότητα επιβατών και 

εμπορευμάτων «από πόρτα σε 

πόρτα»· καλεί την Επιτροπή να 

εντείνει την προσοχή και στήριξή 

της προς τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό του τομέα των 

πολυτροπικών μεταφορών 

(ηλεκτρονικά έγγραφα) και να 

δρομολογήσει την ανάπτυξη 

πολυτροπικών υποδομών και 

υπηρεσιών στο διευρωπαϊκό 

δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)· 
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