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Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

διαχωριστική γραμμή μεταξύ των 

ενωσιακών και εθνικών αρμοδιοτήτων δεν 

είναι πάντοτε σαφής λόγω των 

διαφορετικών χαρακτηριστικών και 

γεωγραφικών προνομίων, γεγονός που 

υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας 

μεταξύ των δύο επιπέδων διακυβέρνησης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλομορφία 

των περιφερειακών, εθνικών, ενωσιακών 

και διεθνών παραγόντων στον αγώνα κατά 

της τρομοκρατίας, που διαθέτουν 

αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και 

ανεπαρκώς οριοθετημένες εντολές, η 

πληθώρα των τυπικών και άτυπων φόρουμ 

για τη συνεργασία και την ανταλλαγή 

πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 

περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, 

μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου 

και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς 

και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, 

τονίζουν την πολυπλοκότητα και μπορεί να 

δημιουργήσουν δυσχέρειες όσον αφορά 

τον συντονισμό, την αποτελεσματικότητα 

και τη συνοχή της αντίδρασης κατά της 

τρομοκρατικής απειλής· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

διαχωριστική γραμμή μεταξύ των 

ενωσιακών και εθνικών αρμοδιοτήτων δεν 

είναι πάντοτε σαφής λόγω των 

διαφορετικών χαρακτηριστικών και 

γεωγραφικών προνομίων, γεγονός που 

υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας 

μεταξύ των δύο επιπέδων διακυβέρνησης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλομορφία 

των περιφερειακών, εθνικών, ενωσιακών 

και διεθνών παραγόντων στον αγώνα κατά 

της τρομοκρατίας, που διαθέτουν 

αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και 

ανεπαρκώς οριοθετημένες εντολές, η 

πληθώρα των τυπικών και άτυπων φόρουμ 

για τη συνεργασία και την ανταλλαγή 

πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 

περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, 

μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου 

και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς 

και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, 

τονίζουν την πολυπλοκότητα και μπορεί να 

δημιουργήσουν δυσχέρειες όσον αφορά 

τον συντονισμό, την αποτελεσματικότητα 

και τη συνοχή της αντίδρασης κατά της 

τρομοκρατικής απειλής, δεδομένου ιδίως 

ότι δεν υφίσταται διεθνώς 
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αναγνωρισμένος ορισμός του όρου 

«τρομοκρατία»· 

Or. en 
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Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις 

και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τη 

Βόρεια Αφρική (ΜΑΒΑ) επέτρεψαν στην 

Ντάες και άλλες τρομοκρατικές ομάδες να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε χώρες που 

συνορεύουν με την ΕΕ και να 

στρατολογήσουν μαχητές από χώρες της 

ΕΕ σε μια κλίμακα χωρίς προηγούμενο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, το 

πλέγμα της εσωτερικής και εξωτερικής 

ασφάλειας έχει αποκτήσει μεγαλύτερη 

σημασία· 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις 

στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική 

(ΜΑΒΑ) επέτρεψαν στην Ντάες και άλλες 

τρομοκρατικές ομάδες να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε χώρες που συνορεύουν με 

την ΕΕ, κάτι που έχει τροφοδοτηθεί σε 

μεγάλο βαθμό από την αστάθεια που 

προέκυψε μετά τις πολλαπλές 

στρατιωτικές επεμβάσεις στο Ιράκ, τη 

Συρία και τη Λιβύη· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, κατά συνέπεια, το πλέγμα της 

εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας έχει 

αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΚΘ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΚΘ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 

του Ειδικού Εισηγητή του Συμβουλίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για 

την προαγωγή και προστασία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 

θεμελιωδών ελευθεριών στο πλαίσιο της 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας 

υποστηρίζει ότι οι υπερβολικά 

περιοριστικές μεταναστευτικές πολιτικές 

που εφαρμόζονται εξαιτίας των 

ανησυχιών για την τρομοκρατία δεν είναι 

δικαιολογημένες και ότι στην πράξη θα 

μπορούσαν να αποδειχθούν επικίνδυνες 

για την ασφάλεια των χωρών· 

Or. en 
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Boylan, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Ángela Vallina 
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Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΜΒ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΜΒ α. λαμβάνοντας υπόψη τον θετικό 

ρόλο που διαδραματίζει η αστυνομία της 

γειτονιάς στο να γνωρίζει καλύτερα και 

να διατηρεί επαφή με τα ευάλωτα άτομα, 

δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με 

τον αντίστοιχο πληθυσμό με βάση τον 

αμοιβαίο σεβασμό, με στόχο τη λήψη 

μέτρων που προλαμβάνουν τα φαινόμενα 

ριζοσπαστικοποίησης και την αποτροπή 

της δημιουργίας αισθήματος δυσπιστίας 

απέναντι στο κράτος και τους θεσμούς 

του· 

Or. en 
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Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΧΖ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΧΖ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

χρηματοδότηση της Ντάες και άλλων 

τρομοκρατικών ομάδων κατέστη δυνατή 

με την ενεργητική ή την παθητική 

συνέργεια ορισμένων κρατών, 

συμπεριλαμβανομένων κρατών που 

θεωρούνται σύμμαχοι της ΕΕ στον αγώνα 

κατά της τρομοκρατίας, καθώς και 

ιδιωτικών φορέων· 

Or. en 
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Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΩΓ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΩΓ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 

διασφαλίσει τη νομική και δικαστική 

προστασία των πολιτών της, ακόμη και 

όταν έχουν διαπράξει τα πλέον σοβαρά 

εγκλήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

πρέπει να μεριμνά ώστε να έχουν 

δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, διασφαλίζοντας 

μεταξύ άλλων τον επαναπατρισμό τους, 

ιδίως όταν κινδυνεύουν να 

καταδικαστούν σε θάνατο· 

Or. en 

 

 


