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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

15.11.2017  B8-0634/2017 }  

 B8-0636/2017 }  

 B8-0639/2017 }  

 B8-0640/2017 }  

 B8-0642/2017 } RC1/Τροπ. 1 

Τροπολογία  1 

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, ιδίως την περίπτωση του Mohamed Zine 

al-Abidine 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΔ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 

προβεί σε επανέναρξη των σχέσεων με το 

Σουδάν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

μεταναστευτικής οδού ΕΕ-Κέρατος της 

Αφρικής (της επονομαζόμενης 

διαδικασίας του Χαρτούμ)· 

Or. en 
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Τροπολογία  2 

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, ιδίως την περίπτωση του Mohamed Zine 

al-Abidine 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΔ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 

σουδανοί ακτιβιστές για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα έχουν εκφράσεις 

επανειλημμένα τις σοβαρές τους 

ανησυχίες για την αποκατάσταση των 

σχέσεων της ΕΕ με το σουδανικό 

καθεστώς· 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, ιδίως την περίπτωση του Mohamed Zine 

al-Abidine 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  8α. εκφράζει την ανησυχία ότι η 

συνεργασία της ΕΕ και των 

μεμονωμένων κρατών μελών με το 

Σουδάν στον τομέα της μετανάστευσης 

θα ισχυροποιήσει ένα καθεστώς που έχει 

κατηγορηθεί επισήμως για εγκλήματα 

κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα 

πολέμου και γενοκτονία· εκφράζει την 

ανησυχία ότι η τρέχουσα εστίαση στη 

μετανάστευση θα αποσπάσει την 

προσοχή της ΕΕ από ζητήματα που 

άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

όπως η ελευθερία της έκφρασης, γεγονός 

που θα μπορούσε ενδεχομένως να 

οδηγήσει σε μέτρα εντονότερης 

καταστολής από την πλευρά του 

σουδανικού καθεστώτος· 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, ιδίως την περίπτωση του Mohamed Zine 

al-Abidine 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  8β. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

να προβούν σε επανέναρξη του διαλόγου 

με την κυβέρνηση του Σουδάν σε 

επιχειρησιακό επίπεδο και όχι σε επίπεδο 

υπουργών, έως ότου υπάρξουν σαφείς και 

επαληθεύσιμες αποδείξεις για σημαντική 

βελτίωση της κατάστασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, 

μεταξύ άλλων και για το γεγονός ότι η 

κυβέρνηση του Σουδάν θα σταματήσει να 

στοχεύει αμάχους στις συγκρούσεις στο 

Νταρφούρ και τις δύο μεταβατικές 

περιοχές· 

Or. en 

 

 


