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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Γα. εκτιµώντας ότι οι πολιτικές 
ασφάλειας δεν πρέπει να εστιάζουν στην 
καταστολή, αλλά πρέπει να 
περιλαµβάνουν και προληπτική 
διάσταση· εκτιµώντας ότι η έµφαση στις 
προληπτικές πολιτικές είναι ιδιαίτερα 
απαραίτητη σε µια περίοδο αυξανόµενης 
οικονοµικής και κοινωνικής ανισότητας, 
η οποία υπονοµεύει τα κοινωνικά 
δικαιώµατα και, ειδικότερα, την άσκηση 
και την αποτελεσµατικότητα των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων και των 
ατοµικών ελευθεριών. 
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Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Κώστας Χρυσόγονος, Patrick Le Hyaric 
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Πρόταση ψηφίσµατος B8-0350/2014 

Claude Moraes 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί στη στήριξη και 

την προστασία όλων των θυµάτων 

εγκληµατικών ενεργειών σε ολόκληρη την 

ΕΕ· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί στη στήριξη και 

την προστασία όλων των θυµάτων 

εγκληµατικών ενεργειών σε ολόκληρη την 

ΕΕ, ιδίως των θυµάτων του οργανωµένου 
εγκλήµατος και της εµπορίας ανθρώπων· 

Or. en 
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Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Κώστας Χρυσόγονος, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0350/2014 

Claude Moraes 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. χαιρετίζει την προετοιµασία της νέας 
ΣΕΑ για τα προσεχή τέσσερα έτη· 

επισηµαίνει ότι, µετά τη συγκρότηση της 

παρούσας ΣΕΑ, έχουν εµφανιστεί νέες 

απειλές για την ασφάλεια, ενώ άλλες 

απαιτούν µια διαφορετική πολιτική για την 

αντιµετώπισή τους· επιπλέον, 

επαναλαµβάνει ότι µετά την έναρξη ισχύος 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

ενσωµατώθηκε ο Χάρτης Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων στο δίκαιο της ΕΕ· πιστεύει 
εποµένως ότι πρέπει να γίνει ριζική 

αξιολόγηση, αναπροσαρµογή και βελτίωση 

της παρούσας ΣΕΑ· 

1. λαµβάνει γνώση για την προετοιµασία 
της νέας ΣΕΑ για τα προσεχή τέσσερα έτη· 

επισηµαίνει ότι, µετά τη συγκρότηση της 

παρούσας ΣΕΑ, έχουν εµφανιστεί νέες 

απειλές για την ασφάλεια, ενώ άλλες 

απαιτούν µια διαφορετική πολιτική για την 

αντιµετώπισή τους· επιπλέον, 

επαναλαµβάνει ότι µε την έναρξη ισχύος 

της η Συνθήκη της Λισαβόνας 

ενσωµάτωσε τον Χάρτη Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων στο ενωσιακό δίκαιο· 
πιστεύει εποµένως ότι πρέπει να γίνει 

ριζική αξιολόγηση, αναπροσαρµογή και 

βελτίωση της παρούσας ΣΕΑ µε 
ανεξάρτητο, διαφανή κι ελέγξιµο τρόπο· 

Or. en 
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εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0350/2014 

Claude Moraes 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. πιστεύει ότι οι βασικές προϋποθέσεις για 

µια αποτελεσµατική ΣΕΑ περιλαµβάνουν 

την διεξοδική ανάλυση των απειλών κατά 

της ασφάλειας που πρέπει να 

αντιµετωπιστούν, από την Ευρωπόλ σε 
στενή συνεργασία µε τα άλλα αρµόδια 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη· 

2. πιστεύει ότι οι βασικές προϋποθέσεις για 

µια αποτελεσµατική ΣΕΑ περιλαµβάνουν 

την διεξοδική ανάλυση των απειλών κατά 

της ασφάλειας που πρέπει να 

αντιµετωπιστούν, από τα αρµόδια όργανα 

της ΕΕ και τα κράτη µέλη και µε τη 
συµµετοχή ΜΚΟ και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών· 

Or. en 
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Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0350/2014 

Claude Moraes 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  2α. επαναλαµβάνει την ανησυχία του 
σχετικά µε τη συνεχιζόµενη έλλειψη 
πλήρους και περιεκτικής ανάλυσης της 
κατάστασης της ασφάλειας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· επιβεβαιώνει, εποµένως, ότι η 
παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης 
της ασφάλειας βασίζεται κυρίως σε 
υποκειµενικές αντιλήψεις και την 
εκτίµηση ορισµένων απειλών για την 
ασφάλεια, χωρίς ορθή ανάλυση της 
κατάστασης σε όλες τις διαστάσεις της 
και χωρίς να στηρίζεται σε συγκεκριµένα 
και ακριβή γεγονότα· πιστεύει ότι για να 
είναι πραγµατικά αποτελεσµατική µα 
πολιτική ασφάλειας, θα πρέπει να 
περιλαµβάνει επίσης και αναλυτικές 
προληπτικές πολιτικές· 

Or. en 
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Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0350/2014 

Claude Moraes 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. σηµειώνει µε ανησυχία την ραγδαία 
αύξηση του αριθµού των πολιτών της ΕΕ 
που ταξιδεύουν σε περιοχές συγκρούσεων 
για να ενταχθούν σε τροµοκρατικές 
οργανώσεις και στη συνέχεια επιστρέφουν 
στο έδαφος της ΕΕ, παρουσιάζοντας 
νέους τύπους κινδύνων για την εσωτερική 
ασφάλεια της ΕΕ· προτίθεται να 
αντιµετωπίσει αυτήν την ανησυχητική 
τάση µε µια πολυδιάστατη προσέγγιση, 
που θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων (i) τη 
συνολική αντιµετώπιση των υποκείµενων 
µεταβλητών, όπως η 
ριζοσπαστικοποίηση, η µισαλλοδοξία και 
οι διακρίσεις, µε την προώθηση της 
πολιτικής και θρησκευτικής ανοχής, την 
ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής και 
την κοινωνική ένταξη και διευκόλυνση 
της επανένταξης, (ii) την ανάλυση και την 
αντιστάθµιση των κινήτρων που οδηγούν 
στην εκτέλεση τροµοκρατικών πράξεων 
λόγω εξτρεµισµού και στις αναχωρήσεις 
µε σκοπό την ένταξη σε τροµοκρατικές 
οργανώσεις, (iii) την πρόληψη και 
συγκράτηση της στρατολόγησης και 
εµπλοκής σε συγκρούσεις, καθώς και της 
µετακίνησης ξένων µαχητών σε περιοχές 
συγκρούσεων, στο πλαίσιο των 
κατάλληλων νοµικών πλαισίων, (iv) την 
διακοπή της οικονοµικής στήριξης 

5. υπενθυµίζει ότι για να είναι η ΕΕ 
αξιόπιστος παράγων στην προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων εντός και 
εκτός της ΕΕ, η λεγόµενη 
«καταπολέµηση της τροµοκρατίας» θα 
πρέπει να διεξάγεται στο πλαίσιο µιας 
πολυδιάστατης προσέγγισης (την 
καταπολέµηση των διακρίσεων, την 
πολιτική και κοινωνική χειραφέτηση, την 
καταπολέµηση της ανισότητας, κ.λπ.), 
που θα σέβεται πλήρως τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα και τις ελευθερίες των 
πολιτών· θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή 
θα πρέπει να υπόκειται σε δηµοκρατική 
και υπεύθυνη εποπτεία, τόσο σε επίπεδο 
ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπου 
συµπεριλαµβάνεται και η σαφής απόδειξη 
ότι γίνονται σεβαστές οι αρχές της 
αναγκαιότητας, της αναλογικότητας των 
µέσων και των εργαλείων που 
χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση 
της τροµοκρατίας, καθώς και του 
τεκµηρίου της αθωότητας και ότι 
υπάρχει το δέον δικαίωµα της δικαστικής 
έφεσης· 
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τροµοκρατικών οργανώσεων και ατόµων 
που σκοπεύουν να ενταχθούν σε αυτές, 
και (v) την πρόβλεψη νοµικής δίωξης, 
κατά περίπτωση· 

Or. en 
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Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Κώστας Χρυσόγονος, Patrick Le Hyaric 
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Πρόταση ψηφίσµατος B8-0350/2014 

Claude Moraes 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. επισηµαίνει ότι οι απειλές στην 

ασφάλεια έχουν καταστεί πιο ποικίλες, 

διεθνείς, πολλαπλές και ασύµµετρες, γι' 

αυτό απαιτούν στενότερη διασυνοριακή 

συνεργασία και συνέργεια µεταξύ των 

διαφόρων οργανισµών· ζητεί να 

εφαρµοστεί µια αποτελεσµατικότερη, 

επιχειρησιακή συνεργασία µεταξύ των 

κρατών µελών µέσω συχνότερης χρήσης 

των υφιστάµενων πολύτιµων µέσων, όπως 

οι κοινές οµάδες έρευνας, και ταχύτερη και 

αποτελεσµατικότερη ανταλλαγή των 

σχετικών δεδοµένων και πληροφοριών, µε 
την επιφύλαξη της επιβεβληµένης 
προστασίας των δεδοµένων και της 

ιδιωτικότητας· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει 

την ύψιστη σηµασία της ταχείας έγκρισης 

της προτεινόµενης οδηγίας για την 

προστασία των δεδοµένων, ώστε να 

παρέχεται ένα ολοκληρωµένο νοµικό 

πλαίσιο για την ανταλλαγή δεδοµένων 

στον τοµέα της επιβολής του νόµου· 

επισηµαίνει ότι για να προαχθεί περαιτέρω 

η επιχειρησιακή συνεργασία µεταξύ των 

κρατών µελών, χρειάζονται επιπλέον 

µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης· 

στηρίζει εποµένως την ενίσχυση των 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων κατάρτισης 

και ανταλλαγών για νοµικούς από τα 

κράτη µέλη, ώστε να προωθηθεί µία 

6. επισηµαίνει ότι οι απειλές στην 

ασφάλεια έχουν καταστεί πιο ποικίλες, 

διεθνείς, πολλαπλές και ασύµµετρες, γι' 

αυτό απαιτούν στενότερη διασυνοριακή 

συνεργασία και συνέργεια µεταξύ των 

διαφόρων οργανισµών· ζητεί να 

εφαρµοστεί µια αποτελεσµατικότερη, 

επιχειρησιακή συνεργασία µεταξύ των 

κρατών µελών µέσω συχνότερης χρήσης 

των υφιστάµενων πολύτιµων µέσων, όπως 

οι κοινές οµάδες έρευνας, και ταχύτερη και 

αποτελεσµατικότερη ανταλλαγή των 

σχετικών δεδοµένων και πληροφοριών, µε 
πλήρη σεβασµό της προστασίας των 

δεδοµένων και της ιδιωτικότητας· στο 

πλαίσιο αυτό, τονίζει την ύψιστη σηµασία 

της ταχείας έγκρισης της προτεινόµενης 

οδηγίας για την προστασία των δεδοµένων, 

ώστε να παρέχεται ένα ολοκληρωµένο 

νοµικό πλαίσιο για την ανταλλαγή 

δεδοµένων στον τοµέα της επιβολής του 

νόµου· επισηµαίνει ότι για να προαχθεί 

περαιτέρω η επιχειρησιακή συνεργασία 

µεταξύ των κρατών µελών, χρειάζονται 

επιπλέον µέτρα οικοδόµησης 

εµπιστοσύνης· στηρίζει εποµένως την 

ενίσχυση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων 

κατάρτισης και ανταλλαγών για νοµικούς 

από τα κράτη µέλη  
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ευρωπαϊκή κουλτούρα επιβολής του 
νόµου·  

Or. en 
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Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Κώστας Χρυσόγονος, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0350/2014 

Claude Moraes 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

11. υπογραµµίζει τη σηµασία της συνοχής 
µεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών 
πτυχών της ασφάλειας· πιστεύει ότι οι 
συνέργειες µεταξύ των µέσων της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας και της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων (∆ΕΥ), 
συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της αστυνοµικής και 
δικαστικής συνεργασίας µε τρίτες χώρες, 
ιδίως µ έσω της χρήσης των συµφωνιών 
αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής, θα 
πρέπει να µεγιστοποιηθούν, σε πλήρη 
συµµόρφωση µε τις αρχές που 
καθορίζονται στα άρθρα 2, 3, 6 και 21 
της ΣΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, 
περιλαµβανοµένου του Συντονιστή 
Αντιτροµοκρατικής ∆ράσης της ΕΕ και 
του Συντονιστή δράσης της ΕΕ κατά της 
Εµπορίας Ανθρώπων, θα πρέπει να 
συνεργαστούν στενά, λαµβάνοντας υπόψη 
τόσο τις εσωτερικές όσο και τις 
εξωτερικές πτυχές· 

11. υπογραµµίζει το γεγονός ότι ο ορισµός 
και η εφαρµογή της ΣΕΑ πρέπει να 
λαµβάνουν υπόψη την αλληλεπίδραση 
µεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών 
διαστάσεων της πολιτικής ασφάλειας και 
ότι, σε αυτές τις δύο διαστάσεις, τα 
αρµόδια θεσµικά όργανα και υπηρεσίες 
της Ένωσης στον τοµέα της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων πρέπει 
να εκπληρούν την αποστολή τους µε 
πλήρη σεβασµό των αξιών και των αρχών 
του δικαίου της ΕΕ (ιδίως των άρθρων 2, 
3, 6 και 21 της ΣΕΕ) και του Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη να τιµήσουν 
στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές 
τους, τις υποχρεώσεις να σέβονται και να 
προάγουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα και 
ελευθερίες καθώς και τις δηµοκρατικές 
αξίες και τις αρχές που περιέχονται στις 
Συνθήκες της ΕΕ και τις διεθνείς 
συµβάσεις και συµφωνίες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει· 
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Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

12. τονίζει την ανάγκη να προβλεφθούν οι 
κατάλληλοι οικονοµικοί πόροι για την 
ορθή εφαρµογή των µέτρων που 
προβλέπονται στην ΣΕΑ, και ιδίως για να 
εξασφαλιστεί ότι οι οργανισµοί της ΕΕ, 
όπως η Europol και η Eurojust είναι 
επαρκώς εξοπλισµένοι για να 
εκπληρώσουν τα καθήκοντα που τους 
έχουν ανατεθεί· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, το σηµαντικό ρόλο που µπορεί να 
διαδραµατίσει η έρευνα και η καινοτοµία 
στην ανάπτυξη εργαλείων για την 

αντιµετώπιση της τροµοκρατίας και του 
σοβαρού και οργανωµένου εγκλήµατος· 

12. αναγνωρίζει το σηµαντικό ρόλο που 

µπορεί να διαδραµατίσει η επιστηµονική 
έρευνα σε διάφορους τοµείς, στην 
ανάπτυξη εργαλείων για την καλύτερη 
αντιµετώπιση της τροµοκρατίας, του 

σοβαρού και οργανωµένου εγκλήµατος και 
της εµπορίας ανθρώπων· 

Or. en 

 

 


