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Τροπολογία  3 

Miguel Urbán Crespo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 

Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

Νιγηρία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  11α. επισημαίνει τις καταγγελίες 

εναντίον ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για 

τις  παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, τη διακεκριμένη διεθνή 

διαφθορά και τις περιβαλλοντικές ζημιές 

που διαπράττονται στη Νιγηρία· 

καταδικάζει την επίθεση κατά των 

κοινοτήτων του Ογκόνιλαντ που 

αντιτίθενται σε ορισμένα έργα· καλεί τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ να εργαστούν για 

τη σύναψη δεσμευτικών διεθνών 

συμφωνιών που θα ενισχύουν τον 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

ειδικά στην περίπτωση εταιρειών που 

έχουν την έδρα τους στην Ένωση και 

δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, και 

ζητεί, ειδικότερα,  να υποστηριχθεί η 

δεσμευτική συνθήκη που διαμορφώνεται 

σε επίπεδο ΟΗΕ·  

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Miguel Urbán Crespo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 

Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

Νιγηρία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  15α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

να διευκολύνουν την πρόσβαση σε άσυλο 

στην ΕΕ και να εγγυηθούν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα όλων των μεταναστών· 

καταδικάζει έντονα όλες τις πολιτικές 

επανεισδοχής, και ιδιαίτερα εκείνες που 

αφορούν χώρες όπως η Νιγηρία, βάσει 

των οποίων οι άνθρωποι διακινδυνεύουν 

τη ζωή τους και αντιμετωπίζουν το 

ενδεχόμενο κακομεταχείρισης αντίθετα 

προς τη Σύμβαση της Γενεύης· 

καταδικάζει τη χρηματοδοτική στήριξη 

της ΕΕ για πολιτικές που αποσκοπούν 

στην εξωτερική ανάθεση των συνοριακών 

ελέγχων χωρίς να αλλάζουν την σημερινή 

κατάσταση των ανθρώπων που 

χρειάζονται βοήθεια στις επίμαχες χώρες· 

ζητεί να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα 

και η ασφαλής διέλευση τόσο των 

μεταναστών όσο και των εκτοπισμένων· 

τονίζει επίσης ότι η αναπτυξιακή βοήθεια 

δεν πρέπει να εξαρτάται από τη 

συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης 
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όπως η διαχείριση των συνόρων ή οι 

συμφωνίες επανεισδοχής· υπενθυμίζει τις 

ανησυχίες του σχετικά με την αυξανόμενη 

χρήση καταπιστευματικών ταμείων, και 

ειδικότερα για την περιορισμένη 

διαφάνεια, την έλλειψη διαβούλευσης και 

την περιφερειακή ιδιοκτησία·  

Or. en 


