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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.12.2018 A8-0374/22 

Τροπολογία  22 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΓ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

προκειμένου να επιτραπεί στο 

Κοινοβούλιο να αφιερώσει επαρκή 

προσοχή και να αναλάβει τις 

συγκεκριμένες προσπάθειες που είναι 

αναγκαίες για να συμβάλει 

αποτελεσματικά και να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις που θέτει η τρομοκρατία, θα 

πρέπει να δημιουργηθεί εντός του 

Κοινοβουλίου μια μόνιμη 

κοινοβουλευτική επιτροπή αρμόδια για 

την εσωτερική ασφάλεια και την 

τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

δημιουργία της εν λόγω επιτροπής θα 

σηματοδοτούσε τη δέσμευση και την 

επίγνωση του Κοινοβουλίου όσον αφορά 

τη σημασία των ζητημάτων της 

εσωτερικής ασφάλειας, του διεθνούς 

οργανωμένου εγκλήματος και της 

τρομοκρατίας, που βρίσκονται στην 

πρώτη γραμμή των ανησυχιών των 

πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

θα αποτύπωνε επίσης τη σημασία του εν 

λόγω ζητήματος για το Κοινοβούλιο και 

θα αντικατόπτριζε τη θεσμική 

διάρθρωση σε άλλα όργανα και 

οργανισμούς της ΕΕ, όπως η δημιουργία 

μίας ειδικής ομάδας για την Ένωση 

Ασφάλειας και ο διορισμός ενός 

Επιτρόπου αρμόδιου για την Ένωση 

Ασφάλειας στην Επιτροπή, η δημιουργία 

ενός Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού 



 

AM\1171337EL.docx  PE631.562v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Κέντρου (ECTC) στην Ευρωπόλ, καθώς 

και η Ομάδα «Τρομοκρατία» στο 

Συμβούλιο·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0374/23 

Τροπολογία  23 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  5α. ζητεί να συγκροτηθεί εντός του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόνιμη 

κοινοβουλευτική επιτροπή αρμόδια για 

θέματα εσωτερικής ασφάλειας και 

τρομοκρατίας·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0374/24 

Τροπολογία  24 

Arnaud Danjean 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  14α. καλεί την Επιτροπή να 

παρουσιάσει νομοθετική πρόταση η 

οποία θα αποκλείει τη χορήγηση ασύλου 

ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 

καταδικασμένους δράστες 

τρομοκρατικών εγκλημάτων, καθώς και 

σε πρόσωπα σε σχέση με τα οποία 

υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι 

συνιστούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια 

ασφάλεια·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0374/25 

Τροπολογία  25 

Arnaud Danjean 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

42. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 

πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλοι τα 

εκπαιδευτικοί ιδρύματα παρέχουν 

εκπαίδευση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με 

ελέγχους των προγραμμάτων σπουδών, 

τακτικές επιθεωρήσεις και επιβολή 

κυρώσεων σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης· 

42. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 

πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν 

εκπαίδευση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με 

ελέγχους των προγραμμάτων σπουδών, 

τακτικές επιθεωρήσεις και επιβολή 

κυρώσεων σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης, και ότι οι θρησκευτικοί 

ζηλωτές δεν πρέπει να αποκτούν 

πρόσβαση σε σχολεία· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0374/26 

Τροπολογία  26 

Arnaud Danjean 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 81 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  81a. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο να υποβάλει πρόταση για τη 

διεύρυνση του συστήματος 

εισόδου/εξόδου, ώστε να περιλαμβάνει 

όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών και 

τους ευρωπαίους πολίτες, με στόχο να 

καταγράφεται κάθε έξοδος από το 

ευρωπαϊκό έδαφος και κάθε είσοδος σε 

αυτό·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0374/27 

Τροπολογία  27 

Arnaud Danjean 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 132 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

132. προτρέπει την Επιτροπή να 

συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τρίτες 

χώρες σχετικά με την επιστροφή και την 

επανεισδοχή·  

132. προτρέπει την Επιτροπή να 

συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τρίτες 

χώρες σχετικά με την επιστροφή και την 

επανεισδοχή, και να αξιολογήσει κατά 

πόσον η οδηγία για την επιστροφή 

(2008/115/ΕΚ) παρέχει επαρκές νομικό 

πλαίσιο για την επιστροφή βίαιων 

εξτρεμιστών οι οποίοι εκμεταλλεύονται 

εθνικούς νόμους για την επιδίωξη 

τρομοκρατικών στόχων και αποτελούν 

σαφή κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0374/28 

Τροπολογία  28 

Arnaud Danjean 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 134 α (νέα) (μετά τον επιμέρους τίτλο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  134α. καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει άμεσα ότι ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Συνοριοφυλακής και 

Ακτοφυλακής (EBCGA) θα διαθέτει 

μόνιμη δύναμη περίπου 10 000 

συνοριοφυλάκων1·  

____________ 

1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-

3621_el.htm  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0374/29 

Τροπολογία  29 

Arnaud Danjean 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 218 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

218. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο δημιουργίας χρηματοδοτικού 

πλαισίου για την αποζημίωση των 

θυμάτων σε περίπτωση τρομοκρατικών 

επιθέσεων μεγάλης κλίμακας, προς 

στήριξη των κρατών μελών όταν αυτό 

απαιτείται, και στην περίπτωση 

διασυνοριακών υποθέσεων· 

218. καλεί την Επιτροπή να 

τροποποιήσει τις διατάξεις σχετικά με το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης ώστε να 

συμπεριλάβει την αποζημίωση των 

θυμάτων σε περίπτωση τρομοκρατικών 

επιθέσεων μεγάλης κλίμακας, προς 

στήριξη των κρατών μελών όταν αυτό 

απαιτείται, και στην περίπτωση 

διασυνοριακών υποθέσεων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0374/30 

Τροπολογία  30 

Arnaud Danjean 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 224 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  224a. καλεί τα κράτη μέλη να 

χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο 

προκειμένου να τερματίσουν με 

αποφασιστικότητα οποιαδήποτε 

θρησκευτική ή πολιτική πρακτική 

περιορίζει θεμελιώδη δικαιώματα, οδηγεί 

στην καταπίεση, προτρέπει σε σεξουαλική 

βία και άλλες σοβαρές βιαιοπραγίες ή 

προάγει τον εξτρεμισμό, αφού παρόμοιες 

πρακτικές δεν εντάσσονται ούτε στη 

θρησκευτική ελευθερία, ούτε στην 

ελευθερία της γνώμης· αναμένει από τα 

κράτη μέλη ότι θα εγκρίνουν αυστηρά 

νομικά πλαίσια που δεν θα επιτρέπουν 

στους δικαστές καμία «πολιτισμική 

έκπτωση» όταν κρίνουν σοβαρά 

κρούσματα βίας ή ακόμη και 

βασανιστήρια ή φόνους·  

Or. en 

 

 


