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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.9.2018  B8-0388/2018 }  

 B8-0390/2018 }  

 B8-0391/2018 }  

 B8-0392/2018 }  

 B8-0393/2018 }  

 B8-0394/2018 } RC1/Τροπ. 1 

Τροπολογία  1 

Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση 

της ΕΕ 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα, 

προκειμένου να συμμορφωθεί με τους 

δημοσιονομικούς περιορισμούς που 

επιβάλλονται από τα μνημόνια, έχει 

επανειλημμένα εφαρμόσει περικοπές στον 

προϋπολογισμό, τα μέσα, το προσωπικό 

και τους μισθούς όσον αφορά τις 

υπηρεσίες πυρόσβεσης, πολιτικής 

προστασίας και επιβολής του νόμου, με 

αποτέλεσμα να υπονομευθεί σοβαρά η 

ικανότητα του κράτους να αντιδρά σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και 

καταστροφές·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.9.2018  B8-0388/2018 }  

 B8-0390/2018 }  

 B8-0391/2018 }  
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 B8-0394/2018 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση 

της ΕΕ 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Γ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλα 

κράτη μέλη υφίστανται σταδιακά μια 

υποβάθμιση των υπηρεσιών πυρόσβεσης, 

αστυνόμευσης και πολιτικής προστασίας 

παρόμοια με αυτή που υπέστη η Ελλάδα 

ως αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας 

που επιβλήθηκαν από την ΕΕ·  

Or. en 
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12.9.2018  B8-0388/2018 }  
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Τροπολογία  3 

Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση 

της ΕΕ 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

ανεξάρτητα από την αμφίβολη 

νομιμοποίησή της όσον αφορά τις 

Συνθήκες, μια κεντρική δομή πολιτικής 

προστασίας σε επίπεδο Ένωσης υπό τη 

διαχείριση της Επιτροπής, όπως στην 

περίπτωση του RescEU, δεν είναι ικανή 

να παράσχει αποτελεσματική και έγκαιρη 

αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης και καταστροφές, όπως αυτή 

που μπορούν να παράσχουν επιτόπου τα 

πληττόμενα κράτη μέλη και οι 

αντίστοιχες τοπικές αρχές·  

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση 

της ΕΕ 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3α. εκφράζει την αποδοκιμασία του 

για τις πολιτικές λιτότητας που 

επιβάλλονται από την ΕΕ, οι οποίες, στο 

όνομα της δημοσιονομικής εξυγίανσης, 

οδηγούν σε τέτοια υποβάθμιση βασικών 

δημόσιων υπηρεσιών ώστε να τίθεται σε 

κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των κρατών 

μελών·  

Or. en 

 

 


