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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0228/102 

Τροπολογία  102 

Lorenzo Fontana 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η τρομοκρατική απειλή εντάθηκε 

και εξελίχθηκε ραγδαία τα τελευταία έτη. 

Άτομα, τα οποία συχνά αναφέρονται ως 

«ξένοι τρομοκράτες μαχητές» ταξιδεύουν 

στο εξωτερικό για τρομοκρατικούς 

σκοπούς. Οι ξένοι τρομοκράτες μαχητές 

που επιστρέφουν, συνιστούν αυξημένη 

απειλή για την ασφάλεια όλων των κρατών 

μελών. Οι ξένοι τρομοκράτες μαχητές 

έχουν συνδεθεί με αρκετές πρόσφατες 

επιθέσεις ή σχέδια για την τέλεση 

τρομοκρατικών ενεργειών, 

συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων της 

13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι. 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 

κράτη μέλη της αντιμετωπίζουν αυξημένες 

απειλές από άτομα που εμπνέονται ή 

καθοδηγούνται από τρομοκρατικές ομάδες 

του εξωτερικού, αλλά που παραμένουν 

εντός της Ευρώπης. 

(4) Η τρομοκρατική απειλή εντάθηκε 

και εξελίχθηκε ραγδαία τα τελευταία έτη. 

Άτομα, τα οποία συχνά αναφέρονται ως 

«ξένοι τρομοκράτες μαχητές» ταξιδεύουν 

στο εξωτερικό για τρομοκρατικούς 

σκοπούς. Οι ξένοι τρομοκράτες μαχητές 

που επιστρέφουν, συνιστούν αυξημένη 

απειλή για την ασφάλεια όλων των κρατών 

μελών. Οι ξένοι τρομοκράτες μαχητές 

έχουν συνδεθεί με αρκετές πρόσφατες 

επιθέσεις ή σχέδια για την τέλεση 

τρομοκρατικών ενεργειών, 

συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων της 

13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι. 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 

κράτη μέλη της αντιμετωπίζουν αυξημένες 

απειλές από άτομα που εμπνέονται ή 

καθοδηγούνται από τρομοκρατικές ομάδες 

του εξωτερικού, αλλά που παραμένουν 

εντός της Ευρώπης ή έρχονται εύκολα 

στην Ευρώπη λόγω της διαπερατότητας 

των εξωτερικών συνόρων και της 

απουσίας ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0228/103 

Τροπολογία  103 

Eva Joly 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Στο πεδίο της παρούσας οδηγίας 

εμπίπτουν πράξεις οι οποίες θεωρούνται 

από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σοβαρές παραβάσεις της 

ποινικής νομοθεσίας τους από άτομα των 

οποίων οι στόχοι συνιστούν απειλή για τις 

δημοκρατικές κοινωνίες των εν λόγω 

κρατών οι οποίες σέβονται το κράτος 

δικαίου και για τον πολιτισμό που 

αποτελεί θεμέλιο αυτών των κοινωνιών. 

Η οδηγία πρέπει να ερμηνεύεται κατ’ 

αυτή την έννοια και δεν μπορεί να 

εκλαμβάνεται ως επιχείρημα προκειμένου 

να υποστηριχθεί ότι οι πράξεις των 

ανθρώπων που έδρασαν με σκοπό την 

προάσπιση ή την αποκατάσταση αυτών 

των δημοκρατικών αξιών, όπως συνέβη 

σε ορισμένα κράτη μέλη στη διάρκεια του 

Β' Παγκόσμιου Πολέμου, θα μπορούσαν 

σήμερα να θεωρηθούν ως 

«τρομοκρατικές» πράξεις. Ούτε μπορεί 

να ερμηνεύεται κατά τρόπο που να 

ενοχοποιεί, χρησιμοποιώντας ως 

πρόφαση την τρομοκρατία, άτομα που 

ασκούν το θεμελιώδες δικαίωμα της 

έκφρασης των απόψεών τους, ακόμη και 

αν κατά την άσκηση του εν λόγω 

δικαιώματος διαπράξουν αδικήματα, 

ούτε άτομα ή ομάδες που 

πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον του 

στρατού και των στρατιωτικών 

υποδομών δικτατορικών καθεστώτων. 
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Ομοίως, η υποκίνηση σε επιθέσεις 

εναντίον στρατιωτικών υποδομών 

δικτατορικών καθεστώτων, και η 

εξύμνηση τέτοιου είδους επιθέσεων, δεν 

πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα 

οδηγία. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0228/104 

Τροπολογία  104 

Eva Joly 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να εξαναγκάσουν αδικαιολόγητα 

μια κυβέρνηση ή έναν διεθνή οργανισμό 

να εκτελέσουν ή να παραλείψουν 

οποιαδήποτε πράξη, ή 

β) να χρησιμοποιήσουν βία ή την 

απειλή βίας προκειμένου να 

εξαναγκάσουν ή να επιδιώξουν να 

εξαναγκάσουν μια κυβέρνηση ή έναν 

διεθνή οργανισμό να εκτελέσουν ή να 

παραλείψουν οποιαδήποτε πράξη, ή 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0228/105 

Τροπολογία  105 

Eva Joly 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) πρόκληση μαζικών καταστροφών 

σε κυβερνητικές ή δημόσιες 

εγκαταστάσεις, συγκοινωνιακά 

συστήματα, εγκαταστάσεις υποδομής, 

περιλαμβανομένων και των συστημάτων 

πληροφορικής, σταθερές εξέδρες που 

βρίσκονται επί της ηπειρωτικής 

υφαλοκρηπίδας, δημόσιους χώρους ή 

ιδιωτικές ιδιοκτησίες, που θα μπορούσαν 

να εκθέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή 

να προξενήσουν σημαντικές οικονομικές 

απώλειες, 

δ) πρόκληση μαζικών καταστροφών 

σε κυβερνητικές ή δημόσιες 

εγκαταστάσεις, συγκοινωνιακά 

συστήματα, εγκαταστάσεις υποδομής, 

περιλαμβανομένων και των συστημάτων 

πληροφορικής, σταθερές εξέδρες που 

βρίσκονται επί της ηπειρωτικής 

υφαλοκρηπίδας, δημόσιους χώρους ή 

ιδιωτικές ιδιοκτησίες, που θα μπορούσαν 

να εκθέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0228/106 

Τροπολογία  106 

Eva Joly 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 

τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν 

διαπράττεται εκ προθέσεως, η διάδοση ή 

η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ενός 

μηνύματος προς το κοινό, με πρόθεση την 

υποκίνηση σε τέλεση ενός από τα 

τρομοκρατικά εγκλήματα που 

απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 

στοιχεία α) έως η) , όταν μια τέτοια 

συμπεριφορά, είτε υποστηρίζει άμεσα είτε 

όχι τα τρομοκρατικά εγκλήματα, 

προκαλεί κίνδυνο τέλεσης ενός ή 

περισσότερων τέτοιων εγκλημάτων. 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 

τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, η διάδοση 

ή η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ενός 

μηνύματος προς το κοινό, με πρόθεση την 

υποκίνηση σε τέλεση ενός από τα 

τρομοκρατικά εγκλήματα που 

απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 

στοιχεία α) έως η), όταν μια τέτοια 

συμπεριφορά προκαλεί σαφή και άμεσο 

κίνδυνο τέλεσης ενός ή περισσότερων 

τέτοιων εγκλημάτων. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0228/107 

Τροπολογία  107 

Eva Joly 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 - τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 9  διαγράφεται· 

Ταξίδια στο εξωτερικό για τέλεση 

τρομοκρατικών πράξεων 

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 

τιμωρούνται ως ποινικό αδίκημα, όταν 

διαπράττονται εκ προθέσεως, τα ταξίδια 

σε άλλη χώρα με σκοπό την τέλεση ή τη 

συμβολή στην τέλεση ενός από τα 

τρομοκρατικά εγκλήματα που 

αναφέρονται στο άρθρο 3, η συμμετοχή 

σε δραστηριότητες τρομοκρατικής 

ομάδας που αναφέρονται στο άρθρο 4 ή η 

παροχή ή λήψη εκπαίδευσης για τέλεση 

τρομοκρατικών πράξεων που 

αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8. 

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0228/108 

Τροπολογία  108 

Eva Joly 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 - τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 10  διαγράφεται· 

Οργάνωση ή με άλλον τρόπο διευκόλυνση 

των ταξιδιών στο εξωτερικό για τέλεση 

τρομοκρατικών πράξεων 

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 

τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν 

διαπράττεται εκ προθέσεως, οποιαδήποτε 

πράξη οργάνωσης ή διευκόλυνσης που 

βοηθάει ένα άτομο να ταξιδέψει στο 

εξωτερικό με σκοπό την τέλεση 

τρομοκρατικής πράξης, όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 9, γνωρίζοντας ότι η βοήθεια 

που παρέχεται αποσκοπεί σε αυτό το 

σκοπό. 

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0228/109 

Τροπολογία  109 

Eva Joly 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 21α  

 Τροπολογίες στην απόφαση του 

Συμβουλίου 2005/671/ΔΕΥ 

 1. Στο άρθρο 1, το στοιχείο α) 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

 « α) τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα 

εγκλήματα που αναφέρονται στην οδηγία 

.../.../ΕΕ για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας·» 

 2. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: 

 α) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

 «6. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι 

όλες οι συναφείς πληροφορίες που 

συλλέγονται από τις αρμόδιες αρχές του 

στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών σε 

σχέση με τρομοκρατικά εγκλήματα θα 

τίθενται αυτομάτως στη διάθεση των 

αρμόδιων αρχών άλλου κράτους μέλους, 

εφόσον οι πληροφορίες θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη, 

ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη των 

τρομοκρατικών εγκλημάτων, σύμφωνα με 

την οδηγία .../.../ΕΕ για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στο εν 

λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο και τις συναφείς διεθνείς 

νομικές πράξεις.» 
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 β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 

7: 

 «7. Η παράγραφος 6 δεν εφαρμόζεται 

όταν η ανταλλαγή πληροφοριών θα έθετε 

σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός φυσικού 

προσώπου ούτε όταν θα ήταν αντίθετη 

προς ουσιώδη συμφέροντα της ασφάλειας 

του κράτους μέλους.» 

 γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 

8: 

 «8. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται 

ότι οι αρμόδιες αρχές τους λαμβάνουν, 

μετά τη λήψη των πληροφοριών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 

6, εγκαίρως μέτρα σύμφωνα με το εθνικό 

δίκαιο, κατά περίπτωση. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0228/110 

Τροπολογία  110 

Cornelia Ernst, Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 

τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν 

διαπράττεται εκ προθέσεως, η διάδοση ή 

η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ενός 

μηνύματος προς το κοινό, με πρόθεση την 

υποκίνηση σε τέλεση ενός από τα 

τρομοκρατικά εγκλήματα που 

απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 

στοιχεία α) έως η) , όταν μια τέτοια 

συμπεριφορά, είτε υποστηρίζει άμεσα είτε 

όχι τα τρομοκρατικά εγκλήματα, 

προκαλεί κίνδυνο τέλεσης ενός ή 

περισσότερων τέτοιων εγκλημάτων. 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 

τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, η διάδοση 

ή η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ενός 

μηνύματος προς το κοινό, με πρόθεση την 

υποκίνηση σε τέλεση ενός από τα 

τρομοκρατικά εγκλήματα που 

απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 

στοιχεία α) έως η), όταν μια τέτοια 

συμπεριφορά προκαλεί σαφή και άμεσο 

κίνδυνο τέλεσης ενός ή περισσότερων 

τέτοιων εγκλημάτων. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0228/111 

Τροπολογία  111 

Cornelia Ernst, Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 - τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 9  διαγράφεται· 

Ταξίδια στο εξωτερικό για τέλεση 

τρομοκρατικών πράξεων 

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 

τιμωρούνται ως ποινικό αδίκημα, όταν 

διαπράττονται εκ προθέσεως, τα ταξίδια 

σε άλλη χώρα με σκοπό την τέλεση ή τη 

συμβολή στην τέλεση ενός από τα 

τρομοκρατικά εγκλήματα που 

αναφέρονται στο άρθρο 3, η συμμετοχή 

σε δραστηριότητες τρομοκρατικής 

ομάδας που αναφέρονται στο άρθρο 4 ή η 

παροχή ή λήψη εκπαίδευσης για τέλεση 

τρομοκρατικών πράξεων που 

αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ποινικοποίηση αυτή είναι ιδιαίτερα αόριστη και υπάρχει κίνδυνος να επηρεάσει το δικαίωμα χιλιάδων 

αθώων πολιτών στην ελεύθερη κυκλοφορία. Επιπλέον, η χρησιμοποιούμενη φρασεολογία «συμβολή στην» 

και «συμμετοχή σε δραστηριότητες» είναι αδικαιολόγητα θολή και δεν συνδέει επαρκώς το απαιτούμενο 

ηθικό στοιχείο (πρόθεση) με το υλικό στοιχείο (συμπεριφορά ή πράξεις) τα οποία συνιστούν από κοινού 

αξιόποινη πράξη. Η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των δύο στοιχείων προσδιορίζεται με πολύ χαλαρό τρόπο. 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 - τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 10  διαγράφεται· 

Οργάνωση ή με άλλον τρόπο διευκόλυνση 

των ταξιδιών στο εξωτερικό για τέλεση 

τρομοκρατικών πράξεων 

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 

τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν 

διαπράττεται εκ προθέσεως, οποιαδήποτε 

πράξη οργάνωσης ή διευκόλυνσης που 

βοηθάει ένα άτομο να ταξιδέψει στο 

εξωτερικό με σκοπό την τέλεση 

τρομοκρατικής πράξης, όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 9, γνωρίζοντας ότι η βοήθεια 

που παρέχεται αποσκοπεί σε αυτό το 

σκοπό. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ποινικοποίηση αυτή είναι ιδιαίτερα αόριστη και υπάρχει κίνδυνος να επηρεάσει το δικαίωμα χιλιάδων 

αθώων πολιτών 

στην ελεύθερη κυκλοφορία. Επιπλέον, η χρησιμοποιούμενη φρασεολογία «συμβολή στην» και «συμμετοχή 

σε δραστηριότητες» είναι αδικαιολόγητα θολή και δεν συνδέει επαρκώς το απαιτούμενο ηθικό στοιχείο 

(πρόθεση) με το υλικό στοιχείο (συμπεριφορά ή πράξεις) τα οποία συνιστούν από κοινού αξιόποινη πράξη. 

Η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των δύο στοιχείων προσδιορίζεται με πολύ χαλαρό τρόπο. 

 


