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Τροπολογία 179
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα, η περίοδος διατήρησης θα 
πρέπει να περιορίζεται σε έξι μήνες, ώστε 
οι πάροχοι του περιεχομένου να διαθέτουν 
επαρκή χρόνο για να κινήσουν τη 
διαδικασία έρευνας και οι αρχές επιβολής 
του νόμου να έχουν τη δυνατότητα 
προσπέλασης των συναφών δεδομένων για 
την έρευνα και τη δίωξη τρομοκρατικών 
εγκλημάτων. Ωστόσο, η περίοδος αυτή 
μπορεί να παραταθεί για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται σε περίπτωση που 
η διαδικασία της έρευνας έχει 
δρομολογηθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί 
εντός περιόδου έξι μηνών, κατόπιν αίτησης 
της αρχής που διεξάγει την έρευνα. Η 
διάρκεια αυτή θα πρέπει να είναι επαρκής 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι αρχές 
επιβολής του νόμου να διατηρούν τα 
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που έχουν 
σχέση με τις έρευνες, με παράλληλη 
διασφάλιση της ισορροπίας με τα σχετικά 
θεμελιώδη δικαιώματα.

(22) Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα, η περίοδος διατήρησης θα 
πρέπει να περιορίζεται σε έξι μήνες, ώστε 
οι πάροχοι του περιεχομένου να διαθέτουν 
επαρκή χρόνο για να κινήσουν τη 
διαδικασία έρευνας και οι αρχές επιβολής 
του νόμου να έχουν τη δυνατότητα 
προσπέλασης των συναφών δεδομένων για 
την έρευνα και τη δίωξη τρομοκρατικών 
εγκλημάτων. Ωστόσο, η περίοδος αυτή 
μπορεί να παραταθεί για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται σε περίπτωση που 
η διαδικασία της έρευνας έχει 
δρομολογηθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί 
εντός περιόδου έξι μηνών, κατόπιν αίτησης 
της αρχής που διεξάγει την έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 180
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα, η περίοδος διατήρησης θα 

(22) Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα, η περίοδος διατήρησης θα 
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πρέπει να περιορίζεται σε έξι μήνες, ώστε 
οι πάροχοι του περιεχομένου να διαθέτουν 
επαρκή χρόνο για να κινήσουν τη 
διαδικασία έρευνας και οι αρχές επιβολής 
του νόμου να έχουν τη δυνατότητα 
προσπέλασης των συναφών δεδομένων για 
την έρευνα και τη δίωξη τρομοκρατικών 
εγκλημάτων. Ωστόσο, η περίοδος αυτή 
μπορεί να παραταθεί για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται σε περίπτωση που 
η διαδικασία της έρευνας έχει 
δρομολογηθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί 
εντός περιόδου έξι μηνών, κατόπιν αίτησης 
της αρχής που διεξάγει την έρευνα. Η 
διάρκεια αυτή θα πρέπει να είναι επαρκής 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι αρχές 
επιβολής του νόμου να διατηρούν τα 
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που έχουν 
σχέση με τις έρευνες, με παράλληλη 
διασφάλιση της ισορροπίας με τα σχετικά 
θεμελιώδη δικαιώματα.

πρέπει να περιορίζεται σε έξι μήνες, ώστε 
οι πάροχοι του περιεχομένου να διαθέτουν 
επαρκή χρόνο για να κινήσουν τη 
διαδικασία έρευνας και οι αρχές επιβολής 
του νόμου να έχουν τη δυνατότητα 
προσπέλασης των συναφών δεδομένων για 
την έρευνα και τη δίωξη τρομοκρατικών 
εγκλημάτων. Ωστόσο, η περίοδος αυτή 
μπορεί να παραταθεί για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται σε περίπτωση που 
η διαδικασία της έρευνας έχει 
δρομολογηθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί 
εντός περιόδου έξι μηνών, κατόπιν αίτησης 
της αρχής που διεξάγει την έρευνα. Η 
διάρκεια αυτή θα πρέπει να είναι επαρκής 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι αρχές 
επιβολής του νόμου να διατηρούν τα 
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που έχουν 
σχέση με τις έρευνες, με παράλληλη 
διασφάλιση της ισορροπίας με τα σχετικά 
θεμελιώδη δικαιώματα. Το περιεχόμενο 
και τα δεδομένα που διατηρούνται θα 
πρέπει να διαγράφονται μετά το πέρας 
αυτής της περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 181
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα, η περίοδος διατήρησης θα 
πρέπει να περιορίζεται σε έξι μήνες, ώστε 
οι πάροχοι του περιεχομένου να διαθέτουν 
επαρκή χρόνο για να κινήσουν τη 
διαδικασία έρευνας και οι αρχές επιβολής 
του νόμου να έχουν τη δυνατότητα 
προσπέλασης των συναφών δεδομένων για 
την έρευνα και τη δίωξη τρομοκρατικών 
εγκλημάτων. Ωστόσο, η περίοδος αυτή 
μπορεί να παραταθεί για το χρονικό 

(22) Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα, η περίοδος διατήρησης θα 
πρέπει να περιορίζεται σε έξι μήνες, ώστε 
οι πάροχοι του περιεχομένου να διαθέτουν 
επαρκή χρόνο για να κινήσουν τη 
διαδικασία έρευνας και οι αρχές επιβολής 
του νόμου να έχουν τη δυνατότητα 
προσπέλασης των συναφών δεδομένων για 
την έρευνα και τη δίωξη τρομοκρατικών 
εγκλημάτων. Ωστόσο, η περίοδος αυτή 
μπορεί να παραταθεί για το χρονικό 
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διάστημα που απαιτείται σε περίπτωση που 
η διαδικασία της έρευνας έχει 
δρομολογηθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί 
εντός περιόδου έξι μηνών, κατόπιν αίτησης 
της αρχής που διεξάγει την έρευνα. Η 
διάρκεια αυτή θα πρέπει να είναι επαρκής 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι αρχές 
επιβολής του νόμου να διατηρούν τα 
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που έχουν 
σχέση με τις έρευνες, με παράλληλη 
διασφάλιση της ισορροπίας με τα σχετικά 
θεμελιώδη δικαιώματα.

διάστημα που απαιτείται σε περίπτωση που 
η διαδικασία της έρευνας έχει 
δρομολογηθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί 
εντός περιόδου έξι μηνών, κατόπιν αίτησης 
της αρχής που διεξάγει την έρευνα. Η 
διάρκεια αυτή θα πρέπει να είναι επαρκής 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι αρχές 
επιβολής του νόμου να διατηρούν τα 
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που έχουν 
σχέση με τις έρευνες, με παράλληλη 
διασφάλιση της ισορροπίας με τα σχετικά 
θεμελιώδη δικαιώματα. Τα σχετικά 
δεδομένα θα πρέπει να διαγράφονται 
μετά από αυτή την περίοδο των έξι 
μηνών.

Or. en

Τροπολογία 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα, η περίοδος διατήρησης θα 
πρέπει να περιορίζεται σε έξι μήνες, ώστε 
οι πάροχοι του περιεχομένου να διαθέτουν 
επαρκή χρόνο για να κινήσουν τη 
διαδικασία έρευνας και οι αρχές επιβολής 
του νόμου να έχουν τη δυνατότητα 
προσπέλασης των συναφών δεδομένων για 
την έρευνα και τη δίωξη τρομοκρατικών 
εγκλημάτων. Ωστόσο, η περίοδος αυτή 
μπορεί να παραταθεί για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται σε περίπτωση που 
η διαδικασία της έρευνας έχει 
δρομολογηθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί 
εντός περιόδου έξι μηνών, κατόπιν αίτησης 
της αρχής που διεξάγει την έρευνα. Η 
διάρκεια αυτή θα πρέπει να είναι επαρκής 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι αρχές 
επιβολής του νόμου να διατηρούν τα 
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που έχουν 

(22) Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα, η περίοδος διατήρησης θα 
πρέπει να περιορίζεται σε έξι μήνες, ώστε 
οι πάροχοι του περιεχομένου να διαθέτουν 
επαρκή χρόνο για να κινήσουν τη 
διαδικασία έρευνας και οι αρχές επιβολής 
του νόμου να έχουν τη δυνατότητα 
προσπέλασης των συναφών δεδομένων για 
την έρευνα και τη δίωξη τρομοκρατικών 
εγκλημάτων. Ωστόσο, η περίοδος αυτή 
μπορεί να παραταθεί για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται σε περίπτωση που 
η διαδικασία της έρευνας έχει 
δρομολογηθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί 
εντός περιόδου έξι μηνών, κατόπιν αίτησης 
της αρχής που διεξάγει την έρευνα. Μετά 
το πέρας αυτής της περιόδου, τα σχετικά 
δικαιώματα θα πρέπει να διαγράφονται, 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
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σχέση με τις έρευνες, με παράλληλη 
διασφάλιση της ισορροπίας με τα σχετικά 
θεμελιώδη δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 183
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 
διαδικαστικές εγγυήσεις και τα 
διαδικαστικά μέτρα έρευνας που 
συνδέονται με την πρόσβαση σε 
περιεχόμενο και σε συναφή δεδομένα που 
διατηρούνται για σκοπούς έρευνας και 
δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως 
ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών, και σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της Ένωσης.

(23) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 
διαδικαστικές εγγυήσεις και τα 
διαδικαστικά μέτρα έρευνας που 
συνδέονται με την πρόσβαση σε 
περιεχόμενο και σε συναφή δεδομένα που 
διατηρούνται για σκοπούς έρευνας και 
δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως 
ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών, και σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίζουν σαφείς και ακριβείς 
κανόνες που υποδεικνύουν σε ποιες 
περιπτώσεις και υπό ποιες συνθήκες οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν δυνατότητα 
πρόσβασης στο διατηρούμενο 
περιεχόμενο και σε σχετικά δεδομένα, με 
συγκεκριμένο στόχο τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής άσκησης των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και την 
αποτροπή παραβιάσεων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Η πρόσβαση στο εν λόγω 
περιεχόμενο και τα δεδομένα είναι 
δυνατή μόνο κατόπιν προηγούμενου 
ελέγχου από δικαστήριο ή ανεξάρτητο 
διοικητικό φορέα, με εξαίρεση δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης.

Or. en
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Τροπολογία 184
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 
διαδικαστικές εγγυήσεις και τα 
διαδικαστικά μέτρα έρευνας που 
συνδέονται με την πρόσβαση σε 
περιεχόμενο και σε συναφή δεδομένα που 
διατηρούνται για σκοπούς έρευνας και 
δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως 
ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών, και σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της Ένωσης.

(23) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 
διαδικαστικές εγγυήσεις και τα 
διαδικαστικά μέτρα έρευνας που 
συνδέονται με την πρόσβαση σε 
περιεχόμενο και σε συναφή δεδομένα που 
διατηρούνται για σκοπούς έρευνας και 
δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως 
ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών, και σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της Ένωσης. Η πρόσβαση στο 
εν λόγω περιεχόμενο και τα δεδομένα 
είναι δυνατή μόνο κατόπιν ελέγχου από 
δικαστήριο ή ανεξάρτητο διοικητικό 
φορέα, με εξαίρεση περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Τροπολογία 185
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η διαφάνεια των πολιτικών των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση 
με τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι 
απαραίτητη για την ενίσχυση της 
λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους 
και την της εμπιστοσύνης των πολιτών 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας με 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
δράσεις που πραγματοποιούνται για την 

(24) Η διαφάνεια των πολιτικών των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση 
με παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο 
είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της 
λογοδοσίας προς τους χρήστες και της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και στις 
αρμόδιες αρχές στην Ένωση. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας με 
αναλυτικές και σημαντικές πληροφορίες 
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ανίχνευση, τον εντοπισμό και την 
αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου.

σχετικά με δράσεις που 
πραγματοποιούνται για την ανίχνευση, τον 
εντοπισμό και την αφαίρεση παράνομου 
τρομοκρατικού περιεχομένου και τους 
πιθανούς περιορισμούς που επιβάλλονται 
σε νόμιμο περιεχόμενο. Αντίστοιχα, οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δημοσιεύουν 
ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας με 
αναλυτικές και σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τον αριθμό των νομικών 
εντολών που εκδόθηκαν, τον αριθμό των 
αφαιρέσεων, τον αριθμό των στοιχείων 
παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου 
που εντοπίστηκαν και οδήγησαν σε 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών 
εγκλημάτων και τον αριθμό των 
περιορισμών που επιβλήθηκαν σε νόμιμο 
περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 186
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η διαφάνεια των πολιτικών των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση 
με τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι 
απαραίτητη για την ενίσχυση της 
λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους 
και την της εμπιστοσύνης των πολιτών 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας με 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
δράσεις που πραγματοποιούνται για την 
ανίχνευση, τον εντοπισμό και την 
αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου.

(24) Η διαφάνεια των πολιτικών των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση 
με τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι 
απαραίτητη για την ενίσχυση της 
λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους 
και της εμπιστοσύνης των πολιτών στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας με 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
δράσεις που πραγματοποιούνται για την 
ανίχνευση, τον εντοπισμό και την 
αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου, 
και να προωθούν την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
τρομοκρατικού περιεχομένου.
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Or. en

Τροπολογία 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η διαφάνεια των πολιτικών των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση 
με τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι 
απαραίτητη για την ενίσχυση της 
λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους 
και την της εμπιστοσύνης των πολιτών 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας με 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
δράσεις που πραγματοποιούνται για την 
ανίχνευση, τον εντοπισμό και την 
αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου.

(24) Η διαφάνεια των πολιτικών των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση 
με τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι 
απαραίτητη για την ενίσχυση της 
λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους. 
Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα 
πρέπει να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση 
διαφάνειας με σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με δράσεις που 
πραγματοποιούνται για την ανίχνευση, τον 
εντοπισμό και την αφαίρεση 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 188
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η διαφάνεια των πολιτικών των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση 
με τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι 
απαραίτητη για την ενίσχυση της 
λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους 
και την της εμπιστοσύνης των πολιτών 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας με 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
δράσεις που πραγματοποιούνται για την 

(24) Η διαφάνεια των πολιτικών των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση 
με τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι 
απαραίτητη για την ενίσχυση της 
λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους 
και της εμπιστοσύνης των πολιτών στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε 
παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο θα 
πρέπει να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση 
διαφάνειας με σημαντικές πληροφορίες 
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ανίχνευση, τον εντοπισμό και την 
αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου.

σχετικά με δράσεις που 
πραγματοποιούνται για την ανίχνευση, τον 
εντοπισμό και την αφαίρεση 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 189
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η διαφάνεια των πολιτικών των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση 
με τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι 
απαραίτητη για την ενίσχυση της 
λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους 
και την της εμπιστοσύνης των πολιτών 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας με 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
δράσεις που πραγματοποιούνται για την 
ανίχνευση, τον εντοπισμό και την 
αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου.

(24) Η διαφάνεια των πολιτικών των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση 
με παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο 
είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της 
λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους 
και της εμπιστοσύνης των πολιτών στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας με 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
δράσεις που πραγματοποιούνται για την 
ανίχνευση, τον εντοπισμό και την 
αφαίρεση παράνομου τρομοκρατικού 
περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 190
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Οι πάροχοι περιεχομένου των 
οποίων το περιεχόμενο έχει αφαιρεθεί 
κατόπιν εντολής αφαίρεσης πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα πραγματικής 
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προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 19 
ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 191
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι διαδικασίες καταγγελίας 
αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας 
κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης 
περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει 
της ελευθερίας της έκφρασης και της 
πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων 
φιλικούς προς τους χρήστες και να 
εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως 
διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών 
εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου. 
Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο 
σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε 
λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να 
επιβάλλουν δικούς τους όρους και 
προϋποθέσεις για άλλους λόγους.

(25) Οι διαδικασίες καταγγελίας 
αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας 
κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης 
περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει 
της ελευθερίας της έκφρασης και της 
πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων 
φιλικούς προς τους χρήστες και να 
εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως 
διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών 
εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου. 
Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο 
σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε 
λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να 
επιβάλλουν δικούς τους όρους και 
προϋποθέσεις για άλλους λόγους. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας και οι πάροχοι περιεχομένου 
μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά το 
δικαίωμά τους για δικαστική προσφυγή. 
Επιπλέον, οι πάροχοι περιεχομένου, των 
οποίων το περιεχόμενο έχει αφαιρεθεί 
κατόπιν εντολής αφαίρεσης, πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα αποτελεσματικής 
δικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το 
άρθρο 19 ΣΕΕ και το άρθρο 47 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί 
προσφυγής σε εθνικό επίπεδο, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι κάθε μέρος που 
υπόκειται σε εντολή αφαίρεσης η οποία 
έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική αρχή 
θα πρέπει να έχει το δικαίωμα προσφυγής 
σε δικαστικό όργανο. Η διαδικασία 
προσφυγής δεν θίγει την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων εντός των εθνικών 
δικαστικών συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 192
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι διαδικασίες καταγγελίας 
αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας 
κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης 
περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει 
της ελευθερίας της έκφρασης και της 
πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων 
φιλικούς προς τους χρήστες και να 
εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως 
διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών 
εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου. 
Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο 
σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε 
λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να 
επιβάλλουν δικούς τους όρους και 
προϋποθέσεις για άλλους λόγους.

(25) Οι διαδικασίες καταγγελίας 
αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας 
κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης 
περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει 
της ελευθερίας της έκφρασης και της 
πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων 
φιλικούς προς τους χρήστες και να 
εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως 
διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών 
εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου.

Or. en
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Τροπολογία 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι διαδικασίες καταγγελίας 
αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας 
κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης 
περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει 
της ελευθερίας της έκφρασης και της 
πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων 
φιλικούς προς τους χρήστες και να 
εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως 
διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών 
εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου. 
Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο 
σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε 
λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να 
επιβάλλουν δικούς τους όρους και 
προϋποθέσεις για άλλους λόγους.

(25) Οι διαδικασίες καταγγελίας 
αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας 
κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης 
περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει 
της ελευθερίας της έκφρασης και της 
πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων 
φιλικούς προς τους χρήστες και να 
εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως 
διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών 
εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου. 
Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο 
σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε 
λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να 
επιβάλλουν δικούς τους όρους και 
προϋποθέσεις για άλλους λόγους. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικό 
μηχανισμό προσφυγής και άσκησης 
ένδικων μέσων ενώπιον δικαστικού 
σώματος στο εσωτερικό των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 194
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι διαδικασίες καταγγελίας 
αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας 

(25) Οι διαδικασίες καταγγελίας 
αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας 
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κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης 
περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει 
της ελευθερίας της έκφρασης και της 
πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων 
φιλικούς προς τους χρήστες και να 
εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως 
διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών 
εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου. 
Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο 
σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε 
λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να 
επιβάλλουν δικούς τους όρους και 
προϋποθέσεις για άλλους λόγους.

κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης 
περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει 
της ελευθερίας της έκφρασης και της 
ελευθερίας λήψης και μετάδοσης 
πληροφοριών. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων 
φιλικούς προς τους χρήστες και να 
εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως 
διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών 
εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου. 
Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο 
σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε 
λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να 
επιβάλλουν δικούς τους όρους και 
προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 195
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για την αποτελεσματική δικαστική 
προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους 
λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο 
που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή 
πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για 
τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση 
του παρόχου του περιεχομένου 
ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν 
στον πάροχο του περιεχομένου να 
προσβάλει την απόφαση. Ωστόσο, προς 
τούτο δεν απαιτείται οπωσδήποτε 
κοινοποίηση στον πάροχο του 

(26) Για την αποτελεσματική δικαστική 
προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους 
λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο 
που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή 
πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για 
τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση 
του παρόχου του περιεχομένου 
ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν 
στον πάροχο του περιεχομένου να 
προσβάλει την απόφαση. Στις περιπτώσεις 
που οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι 
για λόγους δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ 
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περιεχομένου. Ανάλογα με τις 
περιστάσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας δύνανται να αντικαταστήσουν 
το περιεχόμενο που θεωρείται 
τρομοκρατικό με μήνυμα ότι έχει 
αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό έχει 
απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τους λόγους 
καθώς και τις δυνατότητες του παρόχου 
του περιεχομένου να προσβάλει την 
απόφαση θα πρέπει να παρέχονται 
κατόπιν αίτησης. Στις περιπτώσεις που οι 
αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι για 
λόγους δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο έρευνας, θεωρείται 
ακατάλληλη ή αντιπαραγωγική η 
απευθείας κοινοποίηση στον πάροχο του 
περιεχομένου της αφαίρεσης του 
περιεχομένου ή της απενεργοποίησης της 
πρόσβασης σε αυτό, θα πρέπει να 
ενημερώνουν τον πάροχο υπηρεσιών 
φιλοξενίας.

άλλων στο πλαίσιο έρευνας, θεωρείται 
αντιπαραγωγική η απευθείας κοινοποίηση 
στον πάροχο του περιεχομένου της 
αφαίρεσης του περιεχομένου ή της 
απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτό, 
θα πρέπει να ενημερώνουν τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας.

Or. en

Τροπολογία 196
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για την αποτελεσματική δικαστική 
προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους 
λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο 
που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή 
πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για 
τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση 
του παρόχου του περιεχομένου 

(26) Για την αποτελεσματική δικαστική 
προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους 
λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο 
που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή 
πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για 
τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση 
του παρόχου του περιεχομένου 
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ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν 
στον πάροχο του περιεχομένου να 
προσβάλει την απόφαση. Ωστόσο, προς 
τούτο δεν απαιτείται οπωσδήποτε 
κοινοποίηση στον πάροχο του 
περιεχομένου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, 
οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δύνανται 
να αντικαταστήσουν το περιεχόμενο που 
θεωρείται τρομοκρατικό με μήνυμα ότι 
έχει αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό 
έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τους λόγους 
καθώς και τις δυνατότητες του παρόχου 
του περιεχομένου να προσβάλει την 
απόφαση θα πρέπει να παρέχονται κατόπιν 
αίτησης. Στις περιπτώσεις που οι 
αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι για 
λόγους δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο έρευνας, θεωρείται 
ακατάλληλη ή αντιπαραγωγική η 
απευθείας κοινοποίηση στον πάροχο του 
περιεχομένου της αφαίρεσης του 
περιεχομένου ή της απενεργοποίησης της 
πρόσβασης σε αυτό, θα πρέπει να 
ενημερώνουν τον πάροχο υπηρεσιών 
φιλοξενίας.

ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν 
στον πάροχο του περιεχομένου να 
προσβάλει την απόφαση. Ανάλογα με τις 
περιστάσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας δύνανται να αντικαταστήσουν 
το περιεχόμενο που θεωρείται 
τρομοκρατικό με μήνυμα ότι έχει 
αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό έχει 
απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με τους λόγους καθώς και τις 
δυνατότητες του παρόχου του 
περιεχομένου να προσβάλει την απόφαση 
θα πρέπει πάντα να παρέχονται χωρίς να 
χρειάζεται αίτηση.

Or. en

Τροπολογία 197
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για την αποτελεσματική δικαστική 
προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους 
λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο 
που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή 

(26) Για την αποτελεσματική δικαστική 
προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους 
λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο 
που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε. Για 
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πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. 
Για τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση 
του παρόχου του περιεχομένου 
ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν 
στον πάροχο του περιεχομένου να 
προσβάλει την απόφαση. Ωστόσο, προς 
τούτο δεν απαιτείται οπωσδήποτε 
κοινοποίηση στον πάροχο του 
περιεχομένου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, 
οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δύνανται 
να αντικαταστήσουν το περιεχόμενο που 
θεωρείται τρομοκρατικό με μήνυμα ότι 
έχει αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό 
έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τους λόγους 
καθώς και τις δυνατότητες του παρόχου 
του περιεχομένου να προσβάλει την 
απόφαση θα πρέπει να παρέχονται 
κατόπιν αίτησης. Στις περιπτώσεις που οι 
αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι για 
λόγους δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο έρευνας, θεωρείται 
ακατάλληλη ή αντιπαραγωγική η 
απευθείας κοινοποίηση στον πάροχο του 
περιεχομένου της αφαίρεσης του 
περιεχομένου ή της απενεργοποίησης της 
πρόσβασης σε αυτό, θα πρέπει να 
ενημερώνουν τον πάροχο υπηρεσιών 
φιλοξενίας.

τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση 
του παρόχου του περιεχομένου 
ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν 
στον πάροχο του περιεχομένου να 
προσβάλει την απόφαση. Συνήθως, αυτό 
απαιτεί σαφή κοινοποίηση στον πάροχο 
του περιεχομένου. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας δύνανται να αντικαταστήσουν 
το περιεχόμενο που θεωρείται παράνομο 
τρομοκρατικό, αρχικά με μήνυμα ότι έχει 
αφαιρεθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Μαζί με την κοινοποίηση θα 
πρέπει να παρέχονται περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της 
αφαίρεσης, καθώς και αντίγραφο της 
εντολής αφαίρεσης και πληροφορίες για 
τις δυνατότητες του παρόχου του 
περιεχομένου να προσβάλει την απόφαση 
ενώπιον δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις 
που οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι 
για λόγους δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο έρευνας, εφόσον είναι 
αναλογικό και αναγκαίο, θεωρείται 
ακατάλληλη ή αντιπαραγωγική η 
απευθείας κοινοποίηση στον πάροχο του 
περιεχομένου της αφαίρεσης του 
περιεχομένου ή της απενεργοποίησης της 
πρόσβασης σε αυτό, θα πρέπει να 
ενημερώνουν τον πάροχο υπηρεσιών 
φιλοξενίας.

Or. en

Τροπολογία 198
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για την αποτελεσματική δικαστική 
προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των 

(26) Για την αποτελεσματική δικαστική 
προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των 
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους 
λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο 
που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή 
πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για 
τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση 
του παρόχου του περιεχομένου 
ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν 
στον πάροχο του περιεχομένου να 
προσβάλει την απόφαση. Ωστόσο, προς 
τούτο δεν απαιτείται οπωσδήποτε 
κοινοποίηση στον πάροχο του 
περιεχομένου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, 
οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δύνανται 
να αντικαταστήσουν το περιεχόμενο που 
θεωρείται τρομοκρατικό με μήνυμα ότι 
έχει αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό 
έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τους λόγους 
καθώς και τις δυνατότητες του παρόχου 
του περιεχομένου να προσβάλει την 
απόφαση θα πρέπει να παρέχονται κατόπιν 
αίτησης. Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες 
αρχές αποφασίσουν ότι για λόγους 
δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο έρευνας, θεωρείται ακατάλληλη ή 
αντιπαραγωγική η απευθείας κοινοποίηση 
στον πάροχο του περιεχομένου της 
αφαίρεσης του περιεχομένου ή της 
απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτό, 
θα πρέπει να ενημερώνουν τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας.

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους 
λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο 
που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή 
πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για 
τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση 
του παρόχου του περιεχομένου 
ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν 
στον πάροχο του περιεχομένου να 
προσβάλει την απόφαση. Ωστόσο, προς 
τούτο δεν απαιτείται οπωσδήποτε 
κοινοποίηση στον πάροχο του 
περιεχομένου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, 
οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δύνανται 
να αντικαταστήσουν το περιεχόμενο που 
θεωρείται τρομοκρατικό με μήνυμα ότι 
έχει αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό 
έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της 
αφαίρεσης, καθώς και αντίγραφο της 
εντολής αφαίρεσης και πληροφορίες για 
τις δυνατότητες του παρόχου του 
περιεχομένου να προσβάλει την απόφαση 
θα πρέπει να παρέχονται κατόπιν αίτησης. 
Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες αρχές 
αποφασίσουν ότι για λόγους δημόσιας 
ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
έρευνας, θεωρείται ακατάλληλη ή 
αντιπαραγωγική η απευθείας κοινοποίηση 
στον πάροχο του περιεχομένου της 
αφαίρεσης του περιεχομένου ή της 
απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτό, 
θα πρέπει να ενημερώνουν τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας.

Or. en

Τροπολογία 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για την αποτελεσματική δικαστική 
προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους 
λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο 
που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή 
πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για 
τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση 
του παρόχου του περιεχομένου 
ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν 
στον πάροχο του περιεχομένου να 
προσβάλει την απόφαση. Ωστόσο, προς 
τούτο δεν απαιτείται οπωσδήποτε 
κοινοποίηση στον πάροχο του 
περιεχομένου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, 
οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δύνανται 
να αντικαταστήσουν το περιεχόμενο που 
θεωρείται τρομοκρατικό με μήνυμα ότι 
έχει αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό 
έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τους λόγους 
καθώς και τις δυνατότητες του παρόχου 
του περιεχομένου να προσβάλει την 
απόφαση θα πρέπει να παρέχονται κατόπιν 
αίτησης. Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες 
αρχές αποφασίσουν ότι για λόγους 
δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο έρευνας, θεωρείται ακατάλληλη ή 
αντιπαραγωγική η απευθείας κοινοποίηση 
στον πάροχο του περιεχομένου της 
αφαίρεσης του περιεχομένου ή της 
απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτό, 
θα πρέπει να ενημερώνουν τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας.

(26) Για την αποτελεσματική δικαστική 
προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους 
λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο 
που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή 
πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για 
τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση 
του παρόχου του περιεχομένου 
ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν 
στον πάροχο του περιεχομένου να 
προσβάλει την απόφαση. Ανάλογα με τις 
περιστάσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας δύνανται να αντικαταστήσουν 
το περιεχόμενο που θεωρείται 
τρομοκρατικό με μήνυμα ότι έχει 
αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό έχει 
απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με τους λόγους καθώς και τις 
δυνατότητες του παρόχου του 
περιεχομένου να προσβάλει την απόφαση 
θα πρέπει να παρέχονται κατόπιν αίτησης. 
Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες αρχές 
αποφασίσουν ότι για λόγους δημόσιας 
ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
έρευνας, θεωρείται ακατάλληλη ή 
αντιπαραγωγική η απευθείας κοινοποίηση 
στον πάροχο του περιεχομένου της 
αφαίρεσης του περιεχομένου ή της 
απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτό, 
θα πρέπει να ενημερώνουν τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας.

Or. en

Τροπολογία 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις και οι πιθανές παρεμβολές 
στις έρευνες, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να αλληλοενημερώνονται, να 
συντονίζονται και να συνεργάζονται 
μεταξύ τους και, όπου ενδείκνυται, με την 
Ευρωπόλ, όταν εκδίδουν εντολές 
αφαίρεσης ή όταν αποστέλλουν αναφορές 
στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. 
Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ θα 
μπορούσε να παράσχει στήριξη σύμφωνα 
με την τρέχουσα εντολή της και το ισχύον 
νομικό πλαίσιο.

(27) Για να αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις και οι πιθανές παρεμβολές 
στις έρευνες, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να αλληλοενημερώνονται, να 
συντονίζονται και να συνεργάζονται 
μεταξύ τους, και όπου ενδείκνυται, και με 
την Ευρωπόλ, πριν εκδώσουν εντολές 
αφαίρεσης ή όταν αποστέλλουν αναφορές 
στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. 
Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για 
την έκδοση εντολής αφαίρεσης, η 
αρμόδια αρχή θα πρέπει να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη της τυχόν γνωστοποίηση 
για παρεμβολή με ερευνητικά συμφέροντα 
(«αποκλιμάκωση»). Σε περίπτωση που η 
αρμόδια αρχή ενημερωθεί για υφιστάμενη 
εντολή αφαίρεσης που έχει εκδοθεί από 
την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, 
δεν θα πρέπει να εκδίδει 
αλληλοεπικαλυπτόμενη εντολή. Κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού, η Ευρωπόλ θα μπορούσε να 
παράσχει στήριξη σύμφωνα με την 
τρέχουσα εντολή της και το ισχύον νομικό 
πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 201
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις και οι πιθανές παρεμβολές 
στις έρευνες, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να αλληλοενημερώνονται, να 
συντονίζονται και να συνεργάζονται 

(27) Για να αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις και οι πιθανές παρεμβολές 
στις έρευνες, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να αλληλοενημερώνονται, να 
συντονίζονται και να συνεργάζονται 
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μεταξύ τους και, όπου ενδείκνυται, με την 
Ευρωπόλ, όταν εκδίδουν εντολές 
αφαίρεσης ή όταν αποστέλλουν αναφορές 
στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. 
Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ θα 
μπορούσε να παράσχει στήριξη σύμφωνα 
με την τρέχουσα εντολή της και το ισχύον 
νομικό πλαίσιο.

μεταξύ τους και, όπου ενδείκνυται, με την 
Ευρωπόλ, όταν εκδίδουν εντολές 
αφαίρεσης στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας.

Or. en

Τροπολογία 202
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις και οι πιθανές παρεμβολές 
στις έρευνες, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να αλληλοενημερώνονται, να 
συντονίζονται και να συνεργάζονται 
μεταξύ τους και, όπου ενδείκνυται, με την 
Ευρωπόλ, όταν εκδίδουν εντολές 
αφαίρεσης ή όταν αποστέλλουν αναφορές 
στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. 
Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ θα 
μπορούσε να παράσχει στήριξη σύμφωνα 
με την τρέχουσα εντολή της και το ισχύον 
νομικό πλαίσιο.

(27) Για να αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις και οι πιθανές παρεμβολές 
στις έρευνες, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να αλληλοενημερώνονται, να 
συντονίζονται και να συνεργάζονται 
μεταξύ τους και, όπου ενδείκνυται, με την 
Ευρωπόλ, όταν εκδίδουν εντολές 
αφαίρεσης στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας.

Or. en

Τροπολογία 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις και οι πιθανές παρεμβολές 
στις έρευνες, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να αλληλοενημερώνονται, να 
συντονίζονται και να συνεργάζονται 
μεταξύ τους και, όπου ενδείκνυται, με την 
Ευρωπόλ, όταν εκδίδουν εντολές 
αφαίρεσης ή όταν αποστέλλουν αναφορές 
στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. 
Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ θα 
μπορούσε να παράσχει στήριξη σύμφωνα 
με την τρέχουσα εντολή της και το ισχύον 
νομικό πλαίσιο.

(27) Για να αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις και οι πιθανές παρεμβολές 
στις έρευνες, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να αλληλοενημερώνονται, να 
συντονίζονται και να συνεργάζονται 
μεταξύ τους και, όπου ενδείκνυται, με την 
Ευρωπόλ, προτού εκδώσουν εντολές 
αφαίρεσης ή αποστείλουν αναφορές στους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. Κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού, η Ευρωπόλ θα μπορούσε να 
παράσχει στήριξη σύμφωνα με την 
τρέχουσα εντολή της και το ισχύον νομικό 
πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 204
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις και οι πιθανές παρεμβολές 
στις έρευνες, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να αλληλοενημερώνονται, να 
συντονίζονται και να συνεργάζονται 
μεταξύ τους και, όπου ενδείκνυται, με την 
Ευρωπόλ, όταν εκδίδουν εντολές 
αφαίρεσης ή όταν αποστέλλουν αναφορές 
στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. 
Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ θα 
μπορούσε να παράσχει στήριξη σύμφωνα 
με την τρέχουσα εντολή της και το ισχύον 
νομικό πλαίσιο.

(27) Για να αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις και οι πιθανές παρεμβολές 
στις έρευνες, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να αλληλοενημερώνονται, να 
συντονίζονται και να συνεργάζονται 
μεταξύ τους και, όπου ενδείκνυται, με την 
Ευρωπόλ, όταν εκδίδουν εντολές 
αφαίρεσης στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας. Κατά την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η 
Ευρωπόλ θα μπορούσε να παράσχει 
στήριξη σύμφωνα με την τρέχουσα εντολή 
της και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Or. en
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Τροπολογία 205
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και επαρκώς συνεκτική 
εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, οι 
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να επικοινωνούν μεταξύ τους σχετικά με 
τις συζητήσεις που έχουν με τους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας για τον 
προσδιορισμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση ειδικών προληπτικών 
μέτρων. Ομοίως, τέτοια συνεργασία είναι 
επίσης αναγκαία για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με τις κυρώσεις, καθώς και την 
εφαρμογή και την επιβολή των κυρώσεων.

(28) Οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη 
θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους με 
στόχο την έκδοση εντολής αφαίρεσης 
στην αντίστοιχη δικαιοδοσία τους. Τέτοια 
συνεργασία είναι επίσης αναγκαία για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις, 
καθώς και την εφαρμογή και την επιβολή 
των κυρώσεων.

Or. en

Τροπολογία 206
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και επαρκώς συνεκτική 
εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, οι 
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να επικοινωνούν μεταξύ τους σχετικά με 
τις συζητήσεις που έχουν με τους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας για τον 
προσδιορισμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση ειδικών προληπτικών 
μέτρων. Ομοίως, τέτοια συνεργασία είναι 
επίσης αναγκαία για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με τις κυρώσεις, καθώς και την 
εφαρμογή και την επιβολή των 
κυρώσεων.

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και επαρκώς συνεκτική 
εφαρμογή της θέσπισης κανόνων σχετικά 
με τις κυρώσεις, καθώς και της 
εφαρμογής και της επιβολής κυρώσεων, 
οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη θα 
πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους 
σχετικά με τις συζητήσεις που έχουν με 
τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας.
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Or. en

Τροπολογία 207
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και επαρκώς συνεκτική 
εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, οι 
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να επικοινωνούν μεταξύ τους σχετικά με 
τις συζητήσεις που έχουν με τους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας για τον 
προσδιορισμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση ειδικών προληπτικών μέτρων. 
Ομοίως, τέτοια συνεργασία είναι επίσης 
αναγκαία για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 
με τις κυρώσεις, καθώς και την εφαρμογή 
και την επιβολή των κυρώσεων.

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και επαρκώς συνεκτική 
εφαρμογή των μέτρων από τους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας, οι αρμόδιες αρχές 
στα κράτη μέλη θα πρέπει να επικοινωνούν 
μεταξύ τους σχετικά με τις συζητήσεις που 
έχουν με τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας για τις εντολές αφαίρεσης και 
για τον προσδιορισμό, την εφαρμογή και 
την αξιολόγηση ειδικών πρόσθετων 
μέτρων. Τέτοια συνεργασία είναι επίσης 
αναγκαία για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 
με τις κυρώσεις, καθώς και την εφαρμογή 
και την επιβολή των κυρώσεων.

Or. en

Τροπολογία 208
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και επαρκώς συνεκτική 
εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, οι 
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να επικοινωνούν μεταξύ τους σχετικά με 
τις συζητήσεις που έχουν με τους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας για τον 
προσδιορισμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση ειδικών προληπτικών μέτρων. 

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και επαρκώς συνεκτική 
εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, οι 
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να επικοινωνούν και να συνεργάζονται 
μεταξύ τους σχετικά με τις συζητήσεις που 
έχουν με τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας για τον προσδιορισμό, την 
εφαρμογή και την αξιολόγηση ειδικών 



AM\1177908EL.docx 25/109 PE636.150v02-00

EL

Ομοίως, τέτοια συνεργασία είναι επίσης 
αναγκαία για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 
με τις κυρώσεις, καθώς και την εφαρμογή 
και την επιβολή των κυρώσεων.

προληπτικών μέτρων. Ομοίως, τέτοια 
συνεργασία είναι επίσης αναγκαία για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις, 
καθώς και την εφαρμογή και την επιβολή 
των κυρώσεων.

Or. en

Τροπολογία 209
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Έχει ιδιαίτερη σημασία η αρμόδια 
αρχή εντός του κράτους μέλους που είναι 
αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων να 
είναι πλήρως ενήμερη σχετικά με την 
έκδοση διαταγών αφαίρεσης και 
αναφορών και με μεταγενέστερες 
ανταλλαγές ανάμεσα στον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας και τη σχετική 
αρμόδια αρχή. Για τον σκοπό αυτόν, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν 
κατάλληλους διαύλους και μηχανισμούς 
επικοινωνίας που θα καθιστούν δυνατή την 
έγκαιρη ανταλλαγή των σχετικών 
πληροφοριών.

(29) Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν 
κατάλληλους διαύλους και μηχανισμούς 
επικοινωνίας που θα καθιστούν δυνατή την 
έγκαιρη ανταλλαγή των σχετικών 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 210
Michał Boni

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Έχει ιδιαίτερη σημασία η αρμόδια 
αρχή εντός του κράτους μέλους που είναι 
αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων να 

(29) Έχει ιδιαίτερη σημασία η αρμόδια 
αρχή εντός του κράτους μέλους που είναι 
αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων να 
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είναι πλήρως ενήμερη σχετικά με την 
έκδοση διαταγών αφαίρεσης και αναφορών 
και με μεταγενέστερες ανταλλαγές 
ανάμεσα στον πάροχο υπηρεσιών 
φιλοξενίας και τη σχετική αρμόδια αρχή. 
Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δημιουργήσουν κατάλληλους 
διαύλους και μηχανισμούς επικοινωνίας 
που θα καθιστούν δυνατή την έγκαιρη 
ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

είναι πλήρως ενήμερη σχετικά με την 
έκδοση διαταγών αφαίρεσης και αναφορών 
και με μεταγενέστερες ανταλλαγές 
ανάμεσα στον πάροχο υπηρεσιών 
φιλοξενίας και τις σχετικές αρμόδιες 
αρχές σε άλλα κράτη μέλη. Για τον σκοπό 
αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν κατάλληλους διαύλους και 
μηχανισμούς επικοινωνίας που θα 
καθιστούν δυνατή την έγκαιρη ανταλλαγή 
των σχετικών πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 211
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Έχει ιδιαίτερη σημασία η αρμόδια 
αρχή εντός του κράτους μέλους που είναι 
αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων να 
είναι πλήρως ενήμερη σχετικά με την 
έκδοση διαταγών αφαίρεσης και 
αναφορών και με μεταγενέστερες 
ανταλλαγές ανάμεσα στον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας και τη σχετική 
αρμόδια αρχή. Για τον σκοπό αυτόν, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν 
κατάλληλους διαύλους και μηχανισμούς 
επικοινωνίας που θα καθιστούν δυνατή την 
έγκαιρη ανταλλαγή των σχετικών 
πληροφοριών.

(29) Έχει ιδιαίτερη σημασία η αρμόδια 
αρχή εντός του κράτους μέλους που είναι 
αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων να 
είναι πλήρως ενήμερη σχετικά με την 
έκδοση διαταγών αφαίρεσης και με 
μεταγενέστερες ανταλλαγές ανάμεσα στον 
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας και τη 
σχετική αρμόδια αρχή. Για τον σκοπό 
αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν κατάλληλους και 
ασφαλείς διαύλους και μηχανισμούς 
επικοινωνίας που θα καθιστούν δυνατή την 
έγκαιρη ανταλλαγή των σχετικών 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 212
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Έχει ιδιαίτερη σημασία η αρμόδια 
αρχή εντός του κράτους μέλους που είναι 
αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων να 
είναι πλήρως ενήμερη σχετικά με την 
έκδοση διαταγών αφαίρεσης και 
αναφορών και με μεταγενέστερες 
ανταλλαγές ανάμεσα στον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας και τη σχετική 
αρμόδια αρχή. Για τον σκοπό αυτόν, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν 
κατάλληλους διαύλους και μηχανισμούς 
επικοινωνίας που θα καθιστούν δυνατή την 
έγκαιρη ανταλλαγή των σχετικών 
πληροφοριών.

(29) Έχει ιδιαίτερη σημασία η αρμόδια 
αρχή εντός του κράτους μέλους που είναι 
αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων να 
είναι πλήρως ενήμερη σχετικά με την 
έκδοση διαταγών αφαίρεσης και με 
μεταγενέστερες ανταλλαγές ανάμεσα στον 
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας και τη 
σχετική αρμόδια αρχή. Για τον σκοπό 
αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν κατάλληλους διαύλους και 
μηχανισμούς επικοινωνίας που θα 
καθιστούν δυνατή την έγκαιρη ανταλλαγή 
των σχετικών πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 213
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για να διευκολυνθούν οι ταχείες 
ανταλλαγές μεταξύ των αρμόδιων αρχών, 
καθώς και με τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας, και για να αποφευχθεί η 
επικάλυψη των προσπαθειών, τα κράτη 
μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν εργαλεία 
που έχουν αναπτυχθεί από την Ευρωπόλ, 
όπως η υφιστάμενη εφαρμογή διαχείρισης 
αναφορών διαδικτυακού περιεχομένου 
(Internet Referral Management Application 
- IRMa) ή διάδοχα εργαλεία.

(30) Για να διευκολυνθούν οι ταχείες 
ανταλλαγές μεταξύ των αρμόδιων αρχών, 
καθώς και με τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας, και για να αποφευχθεί η 
επικάλυψη των προσπαθειών, τα κράτη 
μέλη ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν 
εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από την 
Ευρωπόλ, όπως η υφιστάμενη εφαρμογή 
διαχείρισης αναφορών διαδικτυακού 
περιεχομένου (Internet Referral 
Management Application - IRMa) ή 
διάδοχα εργαλεία. Η Ευρωπόλ θα πρέπει 
να διαθέτει τους αναγκαίους 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους 
αφενός για την ανάπτυξη των εργαλείων 
που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και 
αφετέρου για τη βελτίωσή τους, με στόχο 
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τη βελτίωση της τυποποίησης των 
παραπομπών και την ενίσχυση του 
συντονισμού των εντολών αφαίρεσης σε 
επίπεδο ΕΕ, συνεχίζοντας ταυτόχρονα 
την παροχή στήριξης και συμβουλών από 
εμπειρογνώμονες στα κράτη μέλη, αλλά 
και στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας.

Or. en

Τροπολογία 214
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για να διευκολυνθούν οι ταχείες 
ανταλλαγές μεταξύ των αρμόδιων αρχών, 
καθώς και με τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας, και για να αποφευχθεί η 
επικάλυψη των προσπαθειών, τα κράτη 
μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν εργαλεία 
που έχουν αναπτυχθεί από την Ευρωπόλ, 
όπως η υφιστάμενη εφαρμογή 
διαχείρισης αναφορών διαδικτυακού 
περιεχομένου (Internet Referral 
Management Application - IRMa) ή 
διάδοχα εργαλεία.

(30) Για να διευκολυνθούν οι ταχείες 
ανταλλαγές μεταξύ των αρμόδιων αρχών, 
καθώς και με τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας, και για να αποφευχθεί η 
επικάλυψη των προσπαθειών, τα κράτη 
μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν εργαλεία 
που έχουν αναπτυχθεί από την Ευρωπόλ ή 
τη Eurojust.

Or. en

Τροπολογία 215
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Δεδομένων των ιδιαίτερων 
σοβαρών συνεπειών κάποιων περιπτώσεων 

(31) Δεδομένων των ιδιαίτερων 
σοβαρών συνεπειών κάποιων περιπτώσεων 
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τρομοκρατικού περιεχομένου, οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
ενημερώνουν αμέσως τις αρχές του οικείου 
κράτους μέλους ή τις αρμόδιες αρχές όπου 
είναι εγκατεστημένοι ή έχουν νομικό 
εκπρόσωπο σχετικά με την ύπαρξη 
οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου 
τρομοκρατικών εγκλημάτων που υποπίπτει 
στην αντίληψή τους. Για να εξασφαλιστεί 
η αναλογικότητα, η υποχρέωση αυτή 
περιορίζεται στα τρομοκρατικά εγκλήματα, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541. Η υποχρέωση 
ενημέρωσης δεν συνεπάγεται υποχρέωση 
των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να 
αναζητούν ενεργά τέτοια αποδεικτικά 
στοιχεία. Το οικείο κράτος μέλος είναι το 
κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου 
ανήκει η διερεύνηση και η δίωξη των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων σύμφωνα με 
την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 με βάση την 
ιθαγένεια του δράστη ή του δυνητικού 
θύματος της αξιόποινης πράξης ή την 
τοποθεσία του στόχου της τρομοκρατικής 
πράξης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δύνανται 
να διαβιβάζουν τις πληροφορίες στην 
Ευρωπόλ, η οποία θα πρέπει να δίνει 
συνέχεια σύμφωνα με την εντολή της, 
μεταξύ άλλων διαβιβάζοντας τα στοιχεία 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

τρομοκρατικού περιεχομένου, οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
ενημερώνουν αμέσως τις αρχές του οικείου 
κράτους μέλους ή τις αρμόδιες αρχές όπου 
είναι εγκατεστημένοι ή έχουν νομικό 
εκπρόσωπο σχετικά με την ύπαρξη 
οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου 
τρομοκρατικών εγκλημάτων που υποπίπτει 
στην αντίληψή τους. Για να εξασφαλιστεί 
η αναλογικότητα, η υποχρέωση αυτή 
περιορίζεται στα τρομοκρατικά εγκλήματα, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541. Η υποχρέωση 
ενημέρωσης δεν συνεπάγεται υποχρέωση 
των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να 
αναζητούν ενεργά τέτοια αποδεικτικά 
στοιχεία. Το οικείο κράτος μέλος είναι το 
κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου 
ανήκει η διερεύνηση και η δίωξη των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων σύμφωνα με 
την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 με βάση την 
ιθαγένεια του δράστη ή του δυνητικού 
θύματος της αξιόποινης πράξης ή την 
τοποθεσία του στόχου της τρομοκρατικής 
πράξης.

Or. en

Τροπολογία 216
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών θα πρέπει να μπορούν να 
χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες για 
να λάβουν μέτρα έρευνας που είναι 

διαγράφεται
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διαθέσιμα στο δίκαιο κράτους μέλους ή 
στο ενωσιακό δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης 
ευρωπαϊκής εντολής υποβολής βάσει του 
κανονισμού για την ευρωπαϊκή εντολή 
υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή 
διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών 
στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις14.
_________________
14 COM(2018)225 final.
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Τροπολογία 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών θα πρέπει να μπορούν να 
χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες για 
να λάβουν μέτρα έρευνας που είναι 
διαθέσιμα στο δίκαιο κράτους μέλους ή 
στο ενωσιακό δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης 
ευρωπαϊκής εντολής υποβολής βάσει του 
κανονισμού για την ευρωπαϊκή εντολή 
υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή 
διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών 
στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις14.

διαγράφεται

_________________
14 COM(2018)225 final.
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Τροπολογία 218
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών θα πρέπει να μπορούν να 
χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες για να 
λάβουν μέτρα έρευνας που είναι διαθέσιμα 
στο δίκαιο κράτους μέλους ή στο ενωσιακό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της 
έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής υποβολής 
βάσει του κανονισμού για την ευρωπαϊκή 
εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή 
εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών 
αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές 
υποθέσεις14.

(32) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών θα πρέπει να μπορούν να 
χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες για να 
λάβουν μέτρα έρευνας που είναι διαθέσιμα 
στο δίκαιο κράτους μέλους ή στο ενωσιακό 
δίκαιο.

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία ως προς την πρόταση για τα ψηφιακά πειστήρια.

Τροπολογία 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία 
διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης και 
των αναφορών. Σε αντίθεση με τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, το σημείο επαφής εξυπηρετεί 
επιχειρησιακούς σκοπούς. Το σημείο 
επαφής του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να αποτελείται από 
ειδικά μέσα που επιτρέπουν την 
ηλεκτρονική υποβολή εντολών αφαίρεσης 
και αναφορών και προσωπικά μέσα που 

(33) Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία 
διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης και 
των αναφορών. Σε αντίθεση με τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, το σημείο επαφής εξυπηρετεί 
επιχειρησιακούς σκοπούς. Το σημείο 
επαφής του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να αποτελείται από 
ειδικά μέσα που επιτρέπουν την 
ηλεκτρονική υποβολή εντολών αφαίρεσης 
και αναφορών και προσωπικά μέσα που 
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επιτρέπουν την ταχεία επεξεργασία τους. 
Το σημείο επαφής για τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας δεν πρέπει 
υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της 
Ένωσης και ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να 
ορίσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής, 
υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο 
επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα 
καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται 
η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου 
ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της 
εντολής αφαίρεσης, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
το σημείο επαφής είναι προσβάσιμο 24 
ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την 
εβδομάδα. Οι πληροφορίες σχετικά με το 
σημείο επαφής θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη 
γλώσσα στην οποία μπορεί να 
επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο 
επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, 
συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι 
όροι και οι προϋποθέσεις τους.

επιτρέπουν την ταχεία επεξεργασία τους. 
Το σημείο επαφής για τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας δεν πρέπει 
υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της 
Ένωσης και ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να 
ορίσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής, 
υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο 
επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα 
καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται 
η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου 
ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της 
εντολής αφαίρεσης, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας που εκτίθενται σε 
τρομοκρατικό περιεχόμενο θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι το σημείο επαφής είναι 
προσβάσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 
και 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι 
πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες 
για τη γλώσσα στην οποία μπορεί να 
επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο 
επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, 
συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι 
όροι και οι προϋποθέσεις τους. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
δημιουργήσουν αυτό το σημείο επαφής 
αμέσως μόλις αντιληφθούν σχετικό 
περιεχόμενο, το αργότερο χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση αμέσως 
μόλις λάβουν την πρώτη εντολή 
αφαίρεσης.

Or. en
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Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία 
διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης και 
των αναφορών. Σε αντίθεση με τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, το σημείο επαφής εξυπηρετεί 
επιχειρησιακούς σκοπούς. Το σημείο 
επαφής του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να αποτελείται από 
ειδικά μέσα που επιτρέπουν την 
ηλεκτρονική υποβολή εντολών αφαίρεσης 
και αναφορών και προσωπικά μέσα που 
επιτρέπουν την ταχεία επεξεργασία τους. 
Το σημείο επαφής για τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας δεν πρέπει 
υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της 
Ένωσης και ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να 
ορίσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής, 
υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο 
επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα 
καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται 
η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου 
ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της 
εντολής αφαίρεσης, οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι το σημείο επαφής είναι 
προσβάσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 
και 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι 
πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες 
για τη γλώσσα στην οποία μπορεί να 
επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο 
επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, 
συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι 
όροι και οι προϋποθέσεις τους.

(33) Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία 
διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης. Σε 
αντίθεση με τον νόμιμο εκπρόσωπο, το 
σημείο επαφής εξυπηρετεί επιχειρησιακούς 
σκοπούς. Το σημείο επαφής του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
αποτελείται από ειδικά μέσα που 
επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή 
εντολών αφαίρεσης και αναφορών και 
προσωπικά μέσα που επιτρέπουν την 
ταχεία επεξεργασία τους. Το σημείο 
επαφής για τον πάροχο υπηρεσιών 
φιλοξενίας δεν πρέπει υποχρεωτικά να 
βρίσκεται εντός της Ένωσης και ο πάροχος 
υπηρεσιών φιλοξενίας έχει τη διακριτική 
ευχέρεια να ορίσει ένα ήδη υπάρχον 
σημείο επαφής, υπό την προϋπόθεση ότι το 
εν λόγω σημείο επαφής μπορεί να 
ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 
πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες 
για τη γλώσσα στην οποία μπορεί να 
επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο 
επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, 
συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι 
όροι και οι προϋποθέσεις τους.
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Τροπολογία 221
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία 
διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης και 
των αναφορών. Σε αντίθεση με τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, το σημείο επαφής εξυπηρετεί 
επιχειρησιακούς σκοπούς. Το σημείο 
επαφής του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να αποτελείται από 
ειδικά μέσα που επιτρέπουν την 
ηλεκτρονική υποβολή εντολών αφαίρεσης 
και αναφορών και προσωπικά μέσα που 
επιτρέπουν την ταχεία επεξεργασία τους. 
Το σημείο επαφής για τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας δεν πρέπει 
υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της 
Ένωσης και ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να 
ορίσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής, 
υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο 
επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα 
καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται 
η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου 
ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της 
εντολής αφαίρεσης, οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι το σημείο επαφής είναι 
προσβάσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 
και 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι 
πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες 
για τη γλώσσα στην οποία μπορεί να 
επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο 

(33) Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία 
διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης. Σε 
αντίθεση με τον νόμιμο εκπρόσωπο, το 
σημείο επαφής εξυπηρετεί επιχειρησιακούς 
σκοπούς. Το σημείο επαφής του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
αποτελείται από ειδικά μέσα που 
επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή 
εντολών αφαίρεσης και αναφορών και 
προσωπικά μέσα που επιτρέπουν την 
ταχεία επεξεργασία τους. Το σημείο 
επαφής για τον πάροχο υπηρεσιών 
φιλοξενίας δεν πρέπει υποχρεωτικά να 
βρίσκεται εντός της Ένωσης και ο πάροχος 
υπηρεσιών φιλοξενίας έχει τη διακριτική 
ευχέρεια να ορίσει ένα ήδη υπάρχον 
σημείο επαφής, υπό την προϋπόθεση ότι το 
εν λόγω σημείο επαφής μπορεί να 
ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 
πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες 
για τη γλώσσα στην οποία μπορεί να 
επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο 
επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, 
συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι 
όροι και οι προϋποθέσεις τους.



AM\1177908EL.docx 35/109 PE636.150v02-00

EL

επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, 
συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι 
όροι και οι προϋποθέσεις τους.

Or. en

Τροπολογία 222
Michał Boni

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία 
διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης και 
των αναφορών. Σε αντίθεση με τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, το σημείο επαφής εξυπηρετεί 
επιχειρησιακούς σκοπούς. Το σημείο 
επαφής του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να αποτελείται από 
ειδικά μέσα που επιτρέπουν την 
ηλεκτρονική υποβολή εντολών αφαίρεσης 
και αναφορών και προσωπικά μέσα που 
επιτρέπουν την ταχεία επεξεργασία τους. 
Το σημείο επαφής για τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας δεν πρέπει 
υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της 
Ένωσης και ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να 
ορίσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής, 
υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο 
επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα 
καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται 
η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου 
ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της 

(33) Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία 
διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης και 
των αναφορών. Σε αντίθεση με τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, το σημείο επαφής εξυπηρετεί 
επιχειρησιακούς σκοπούς. Το σημείο 
επαφής του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να αποτελείται από 
ειδικά μέσα που επιτρέπουν την 
ηλεκτρονική υποβολή εντολών αφαίρεσης 
και αναφορών και προσωπικά μέσα που 
επιτρέπουν την ταχεία επεξεργασία τους. 
Το σημείο επαφής για τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας δεν πρέπει 
υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της 
Ένωσης και ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να 
ορίσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής, 
υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο 
επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα 
καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται 
η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου 
ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό το ταχύτερο δυνατό από τη λήψη της 
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εντολής αφαίρεσης, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
το σημείο επαφής είναι προσβάσιμο 24 
ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την 
εβδομάδα. Οι πληροφορίες σχετικά με το 
σημείο επαφής θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη 
γλώσσα στην οποία μπορεί να 
επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο 
επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, 
συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι 
όροι και οι προϋποθέσεις τους.

εντολής αφαίρεσης, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
το σημείο επαφής είναι προσβάσιμο 24 
ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την 
εβδομάδα. Οι πληροφορίες σχετικά με το 
σημείο επαφής θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη 
γλώσσα στην οποία μπορεί να 
επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο 
επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, 
συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι 
όροι και οι προϋποθέσεις τους.

Or. en

Τροπολογία 223
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία 
διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης και 
των αναφορών. Σε αντίθεση με τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, το σημείο επαφής εξυπηρετεί 
επιχειρησιακούς σκοπούς. Το σημείο 
επαφής του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να αποτελείται από 
ειδικά μέσα που επιτρέπουν την 
ηλεκτρονική υποβολή εντολών αφαίρεσης 
και αναφορών και προσωπικά μέσα που 
επιτρέπουν την ταχεία επεξεργασία τους. 
Το σημείο επαφής για τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας δεν πρέπει 
υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της 
Ένωσης και ο πάροχος υπηρεσιών 

(33) Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία 
διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης. Σε 
αντίθεση με τον νόμιμο εκπρόσωπο, το 
σημείο επαφής εξυπηρετεί επιχειρησιακούς 
σκοπούς. Το σημείο επαφής του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
αποτελείται από ειδικά μέσα που 
επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή 
εντολών αφαίρεσης και αναφορών και 
προσωπικά μέσα που επιτρέπουν την 
ταχεία επεξεργασία τους. Το σημείο 
επαφής για τον πάροχο υπηρεσιών 
φιλοξενίας δεν πρέπει υποχρεωτικά να 
βρίσκεται εντός της Ένωσης και ο πάροχος 
υπηρεσιών φιλοξενίας έχει τη διακριτική 
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φιλοξενίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να 
ορίσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής, 
υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο 
επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα 
καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται 
η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου 
ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της 
εντολής αφαίρεσης, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
το σημείο επαφής είναι προσβάσιμο 24 
ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την 
εβδομάδα. Οι πληροφορίες σχετικά με το 
σημείο επαφής θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη 
γλώσσα στην οποία μπορεί να 
επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο 
επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, 
συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι 
όροι και οι προϋποθέσεις τους.

ευχέρεια να ορίσει ένα ήδη υπάρχον 
σημείο επαφής, υπό την προϋπόθεση ότι το 
εν λόγω σημείο επαφής μπορεί να 
ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Για να εξασφαλίζεται η αφαίρεση 
τρομοκρατικού περιεχομένου ή η 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση  από 
τη λήψη της εντολής αφαίρεσης, οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει 
να διασφαλίσουν ότι το σημείο επαφής 
είναι προσβάσιμο 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την 
εβδομάδα. Οι πληροφορίες σχετικά με το 
σημείο επαφής θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη 
γλώσσα στην οποία μπορεί να 
επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο 
επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, 
συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι 
όροι και οι προϋποθέσεις τους.

Or. en

Τροπολογία 224
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Ελλείψει γενικής απαίτησης να 
διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φυσική παρουσία εντός του εδάφους της 
Ένωσης, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται 
με σαφήνεια το κράτος μέλος στη 
δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο 
πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που 
παρέχει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. 

(34) Ελλείψει γενικής απαίτησης να 
διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φυσική παρουσία εντός του εδάφους της 
Ένωσης, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται 
με σαφήνεια το κράτος μέλος στη 
δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο 
πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που 
παρέχει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. 
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Κατά γενικό κανόνα, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια 
εγκατάστασή του ή στο οποίο έχει ορίσει 
νόμιμο εκπρόσωπο. Ωστόσο, όταν ένα 
άλλο κράτος μέλος εκδίδει εντολή 
αφαίρεσης, οι αρχές του θα πρέπει να 
είναι σε θέση να εκτελούν τις εντολές 
τους με τη λήψη μέτρων καταναγκασμού 
μη κατασταλτικού χαρακτήρα, όπως 
χρηματικές ποινές. Ωστόσο, όσον αφορά 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν 
διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση και 
δεν ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, 
οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να 
μπορεί να επιβάλλει ποινές, εφόσον 
τηρείται η αρχή ne bis in idem.

Κατά γενικό κανόνα, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια 
εγκατάστασή του ή στο οποίο έχει ορίσει 
νόμιμο εκπρόσωπο. Ωστόσο, όσον αφορά 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν 
διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση και 
δεν ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, 
οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να 
μπορεί να επιβάλλει ποινές, εφόσον 
τηρείται η αρχή ne bis in idem.

Or. en

Τροπολογία 225
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Ελλείψει γενικής απαίτησης να 
διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φυσική παρουσία εντός του εδάφους της 
Ένωσης, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται 
με σαφήνεια το κράτος μέλος στη 
δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο 
πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που 
παρέχει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. 
Κατά γενικό κανόνα, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια 
εγκατάστασή του ή στο οποίο έχει ορίσει 
νόμιμο εκπρόσωπο. Ωστόσο, όταν ένα 
άλλο κράτος μέλος εκδίδει εντολή 
αφαίρεσης, οι αρχές του θα πρέπει να 
είναι σε θέση να εκτελούν τις εντολές 
τους με τη λήψη μέτρων καταναγκασμού 
μη κατασταλτικού χαρακτήρα, όπως 

(34) Ελλείψει γενικής απαίτησης να 
διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φυσική παρουσία εντός του εδάφους της 
Ένωσης, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται 
με σαφήνεια το κράτος μέλος στη 
δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο 
πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που 
παρέχει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. 
Κατά γενικό κανόνα, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια 
εγκατάστασή του ή στο οποίο έχει ορίσει 
νόμιμο εκπρόσωπο. Ωστόσο, όσον αφορά 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν 
διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση και 
δεν ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, 
οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να 
μπορεί να επιβάλλει ποινές, εφόσον 
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χρηματικές ποινές. Ωστόσο, όσον αφορά 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν 
διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση και 
δεν ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, 
οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να 
μπορεί να επιβάλλει ποινές, εφόσον 
τηρείται η αρχή ne bis in idem.

τηρείται η αρχή ne bis in idem.

Or. en

Τροπολογία 226
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Ελλείψει γενικής απαίτησης να 
διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φυσική παρουσία εντός του εδάφους της 
Ένωσης, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται 
με σαφήνεια το κράτος μέλος στη 
δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο 
πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που 
παρέχει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. 
Κατά γενικό κανόνα, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια 
εγκατάστασή του ή στο οποίο έχει ορίσει 
νόμιμο εκπρόσωπο. Ωστόσο, όταν ένα 
άλλο κράτος μέλος εκδίδει εντολή 
αφαίρεσης, οι αρχές του θα πρέπει να 
είναι σε θέση να εκτελούν τις εντολές 
τους με τη λήψη μέτρων καταναγκασμού 
μη κατασταλτικού χαρακτήρα, όπως 
χρηματικές ποινές. Ωστόσο, όσον αφορά 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν 
διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση και 
δεν ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, 
οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να 
μπορεί να επιβάλλει ποινές, εφόσον 
τηρείται η αρχή ne bis in idem.

(34) Ελλείψει γενικής απαίτησης να 
διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φυσική παρουσία εντός του εδάφους της 
Ένωσης, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται 
με σαφήνεια το κράτος μέλος στη 
δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο 
πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που 
παρέχει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. 
Κατά γενικό κανόνα, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια 
εγκατάστασή του ή στο οποίο έχει ορίσει 
νόμιμο εκπρόσωπο. Ωστόσο, όσον αφορά 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν 
διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση και 
δεν ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, 
οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να 
μπορεί να επιβάλλει ποινές, εφόσον 
τηρείται η αρχή ne bis in idem.

Or. en
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Τροπολογία 227
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Ελλείψει γενικής απαίτησης να 
διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φυσική παρουσία εντός του εδάφους της 
Ένωσης, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται 
με σαφήνεια το κράτος μέλος στη 
δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο 
πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που 
παρέχει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. 
Κατά γενικό κανόνα, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια 
εγκατάστασή του ή στο οποίο έχει ορίσει 
νόμιμο εκπρόσωπο. Ωστόσο, όταν ένα 
άλλο κράτος μέλος εκδίδει εντολή 
αφαίρεσης, οι αρχές του θα πρέπει να 
είναι σε θέση να εκτελούν τις εντολές 
τους με τη λήψη μέτρων καταναγκασμού 
μη κατασταλτικού χαρακτήρα, όπως 
χρηματικές ποινές. Ωστόσο, όσον αφορά 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν 
διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση και 
δεν ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, 
οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να 
μπορεί να επιβάλλει ποινές, εφόσον 
τηρείται η αρχή ne bis in idem.

(34) Ελλείψει γενικής απαίτησης να 
διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φυσική παρουσία εντός του εδάφους της 
Ένωσης, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται 
με σαφήνεια το κράτος μέλος στη 
δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο 
πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που 
παρέχει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. 
Κατά γενικό κανόνα, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια 
εγκατάστασή του ή στο οποίο έχει ορίσει 
νόμιμο εκπρόσωπο. Ωστόσο, όσον αφορά 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν 
διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση και 
δεν ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, 
οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να 
μπορεί να επιβάλλει ποινές, εφόσον 
τηρείται η αρχή ne bis in idem.

Or. en

Τροπολογία 228
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(35) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση 
θα πρέπει να ορίζουν εγγράφως νόμιμο 
εκπρόσωπο προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
και η επιβολή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από αυτόν.

(35) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση 
θα πρέπει να ορίζουν εγγράφως νόμιμο 
εκπρόσωπο προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
και η επιβολή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από αυτόν. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να 
χρησιμοποιούν τον υπάρχοντα νόμιμο 
εκπρόσωπο, εφόσον αυτός είναι ικανός να 
επιτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 229
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν αρμόδιες αρχές. Η απαίτηση 
ορισμού αρμόδιων αρχών δεν προϋποθέτει 
αναγκαστικά τη σύσταση νέων αρχών, 
αλλά είναι δυνατόν να πρόκειται για 
υφιστάμενους φορείς επιφορτισμένους με 
τα καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό απαιτείται ο ορισμός 
αρχών αρμόδιων για την έκδοση εντολών 
αφαίρεσης, αναφορών, καθώς και για την 
εποπτεία προληπτικών μέτρων και την 
επιβολή ποινών. Εναπόκειται στα κράτη 
μέλη να αποφασίσουν πόσες αρχές 
επιθυμούν να ορίσουν για τα εν λόγω 
καθήκοντα.

(37) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν αρμόδιες αρχές. Η απαίτηση 
ορισμού αρμόδιων αρχών δεν προϋποθέτει 
αναγκαστικά τη σύσταση νέων αρχών, 
αλλά είναι δυνατόν να πρόκειται για 
υφιστάμενους φορείς επιφορτισμένους με 
τα καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό απαιτείται ο ορισμός 
αρχών αρμόδιων για την έκδοση εντολών 
αφαίρεσης, καθώς και για την εποπτεία 
προληπτικών μέτρων και την επιβολή 
ποινών.

Or. en

Τροπολογία 230
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Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν αρμόδιες αρχές. Η απαίτηση 
ορισμού αρμόδιων αρχών δεν προϋποθέτει 
αναγκαστικά τη σύσταση νέων αρχών, 
αλλά είναι δυνατόν να πρόκειται για 
υφιστάμενους φορείς επιφορτισμένους με 
τα καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό απαιτείται ο ορισμός 
αρχών αρμόδιων για την έκδοση εντολών 
αφαίρεσης, αναφορών, καθώς και για την 
εποπτεία προληπτικών μέτρων και την 
επιβολή ποινών. Εναπόκειται στα κράτη 
μέλη να αποφασίσουν πόσες αρχές 
επιθυμούν να ορίσουν για τα εν λόγω 
καθήκοντα.

(37) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν μια αρμόδια αρχή. Η απαίτηση 
ορισμού μίας αρμόδιας αρχής δεν 
προϋποθέτει αναγκαστικά τη σύσταση 
νέας αρχής, αλλά είναι δυνατόν να 
πρόκειται για υφιστάμενο φορέα 
επιφορτισμένο με τα καθήκοντα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
απαιτείται ο ορισμός μίας αρχής αρμόδιας 
για την έκδοση εντολών αφαίρεσης, 
αναφορών, καθώς και για την εποπτεία 
προληπτικών μέτρων και την επιβολή 
ποινών.

Or. en

Τροπολογία 231
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν αρμόδιες αρχές. Η απαίτηση 
ορισμού αρμόδιων αρχών δεν προϋποθέτει 
αναγκαστικά τη σύσταση νέων αρχών, 
αλλά είναι δυνατόν να πρόκειται για 
υφιστάμενους φορείς επιφορτισμένους με 
τα καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό απαιτείται ο ορισμός 
αρχών αρμόδιων για την έκδοση εντολών 

(37) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν ανεξάρτητες και αμερόληπτες 
δημόσιες αρμόδιες αρχές. Η απαίτηση 
ορισμού αρμόδιων αρχών δεν προϋποθέτει 
αναγκαστικά τη σύσταση νέων αρχών, 
αλλά είναι δυνατόν να πρόκειται για 
υφιστάμενους φορείς επιφορτισμένους με 
τα καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό απαιτείται ο ορισμός 
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αφαίρεσης, αναφορών, καθώς και για την 
εποπτεία προληπτικών μέτρων και την 
επιβολή ποινών. Εναπόκειται στα κράτη 
μέλη να αποφασίσουν πόσες αρχές 
επιθυμούν να ορίσουν για τα εν λόγω 
καθήκοντα.

αρχών αρμόδιων για την έκδοση εντολών 
αφαίρεσης, καθώς και για την εποπτεία 
προληπτικών μέτρων και την επιβολή 
ποινών. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν πόσες αρχές επιθυμούν να 
ορίσουν για τα εν λόγω καθήκοντα.

Or. en

Τροπολογία 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν αρμόδιες αρχές. Η απαίτηση 
ορισμού αρμόδιων αρχών δεν προϋποθέτει 
αναγκαστικά τη σύσταση νέων αρχών, 
αλλά είναι δυνατόν να πρόκειται για 
υφιστάμενους φορείς επιφορτισμένους με 
τα καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό απαιτείται ο ορισμός 
αρχών αρμόδιων για την έκδοση εντολών 
αφαίρεσης, αναφορών, καθώς και για την 
εποπτεία προληπτικών μέτρων και την 
επιβολή ποινών. Εναπόκειται στα κράτη 
μέλη να αποφασίσουν πόσες αρχές 
επιθυμούν να ορίσουν για τα εν λόγω 
καθήκοντα.

(37) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τα 
συνταγματικά τους όρια. Η απαίτηση 
ορισμού μίας αρμόδιας αρχής δεν 
προϋποθέτει αναγκαστικά τη σύσταση 
νέων αρχών, αλλά είναι δυνατόν να 
πρόκειται για υφιστάμενους φορείς 
επιφορτισμένους με τα καθήκοντα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
απαιτείται ο ορισμός αρχών αρμόδιων για 
την έκδοση εντολών αφαίρεσης, 
αναφορών, καθώς και για την εποπτεία 
προληπτικών μέτρων και την επιβολή 
ποινών.

Or. en

Τροπολογία 233
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν αρμόδιες αρχές. Η απαίτηση 
ορισμού αρμόδιων αρχών δεν προϋποθέτει 
αναγκαστικά τη σύσταση νέων αρχών, 
αλλά είναι δυνατόν να πρόκειται για 
υφιστάμενους φορείς επιφορτισμένους με 
τα καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό απαιτείται ο ορισμός 
αρχών αρμόδιων για την έκδοση εντολών 
αφαίρεσης, αναφορών, καθώς και για την 
εποπτεία προληπτικών μέτρων και την 
επιβολή ποινών. Εναπόκειται στα κράτη 
μέλη να αποφασίσουν πόσες αρχές 
επιθυμούν να ορίσουν για τα εν λόγω 
καθήκοντα.

(37) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η 
απαίτηση ορισμού αρμόδιων αρχών δεν 
προϋποθέτει αναγκαστικά τη σύσταση 
νέων αρχών, αλλά είναι δυνατόν να 
πρόκειται για υφιστάμενους δικαστικούς 
φορείς επιφορτισμένους με τα καθήκοντα 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό απαιτείται ο ορισμός αρχών 
αρμόδιων για την έκδοση εντολών 
αφαίρεσης, καθώς και για την εποπτεία 
πρόσθετων μέτρων και την επιβολή 
ποινών. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν πόσες αρχές επιθυμούν να 
ορίσουν για τα εν λόγω καθήκοντα.

Or. en

Τροπολογία 234
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή τις 
αρμόδιες αρχές που ορίζονται δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, η οποία θα 
πρέπει να δημοσιεύσει στο διαδίκτυο 
κατάλογο των αρμόδιων αρχών για κάθε 
κράτος μέλος. Το ηλεκτρονικό μητρώο θα 
πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο ώστε 
να διευκολύνει τον γρήγορο έλεγχο της 
γνησιότητας των εντολών αφαίρεσης από 
τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας.

Or. en
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Τροπολογία 235
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος 
υπηρεσιών φιλοξενίας παραλείπει 
συστηματικά να αφαιρέσει τρομοκρατικό 
περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την 
πρόσβαση σε αυτό εντός μίας ώρας από 
την παραλαβή εντολής αφαίρεσης θα 
επιβάλλονται ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. 
Θα ήταν δυνατόν να επιβάλλονται 
κυρώσεις για μη συμμόρφωση σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, τηρουμένης της 
αρχής ne bis in idem και της αρχής της 
αναλογικότητας, ενώ παράλληλα να 
διασφαλίζεται ότι για τις εν λόγω κυρώσεις 
λαμβάνεται υπόψη η συστηματική 
παράλειψη. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, 
ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τον 
βαθμό στον οποίο οι σχετικές υποχρεώσεις 
είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ποινές. Οι 
ποινές για μη συμμόρφωση με το άρθρο 6 
θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε σχέση 
με υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
αίτημα υποβολής στοιχείων δυνάμει του 
άρθρου 6 παράγραφος 2 ή από απόφαση 
επιβολής πρόσθετων προληπτικών 
μέτρων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 4. Κατά τον προσδιορισμό 
του κατά πόσον θα πρέπει να επιβληθούν 
χρηματικές ποινές ή όχι, θα πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Θα ήταν δυνατόν να επιβάλλονται 
κυρώσεις για μη συμμόρφωση σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, τηρουμένης της 
αρχής ne bis in idem και της αρχής της 
αναλογικότητας, ενώ παράλληλα να 
διασφαλίζεται ότι για τις εν λόγω κυρώσεις 
λαμβάνεται υπόψη η συστηματική 
παράλειψη. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, 
ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τον 
βαθμό στον οποίο οι σχετικές υποχρεώσεις 
είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ποινές. 
Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσον 
θα πρέπει να επιβληθούν χρηματικές 
ποινές ή όχι, θα πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη οι οικονομικοί πόροι του 
παρόχου. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι ποινές δεν ενθαρρύνουν την αφαίρεση 
μη τρομοκρατικού περιεχομένου.
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τρομοκρατικού περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 236
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής 
πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής 
πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 
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να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Επιπλέον, 
η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη κατά πόσο ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας είναι νεοσύστατη ή 
μικρομεσαία επιχείρηση και θα πρέπει να 
κρίνει ξεχωριστά για κάθε περίπτωση εάν 
υπήρχε η δυνατότητα επαρκούς 
συμμόρφωσης με την εκδοθείσα εντολή. 
Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να 
αναστείλει ή να περιορίσει την κύρωση 
που επιβλήθηκε στη νεοσύστατη ή τη 
μικρομεσαία επιχείρηση. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
οι οποίες μπορούν να είναι διοικητικής ή 
ποινικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, κατευθυντήριων 
γραμμών για τα πρόστιμα. Στην περίπτωση 
που ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας 
παραλείπει συστηματικά να αφαιρέσει 
τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
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περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής 
πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 
να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για να κρίνουν 
κατά πόσο θα πρέπει να επιβληθεί 
κύρωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν υπόψη τις εκθέσεις που 
καταρτίζονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας όταν δεν 
καταφέρνουν να εκτελέσουν εγκαίρως την 
απόφαση εντολής. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 
οικονομική και τεχνική ικανότητα των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας. Για 
λόγους ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός 
θα πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον 
οποίο οι σχετικές υποχρεώσεις είναι 
δυνατόν να υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές 
για μη συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα 
πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής 
πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 
να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 238
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του 
άρθρου 6 παράγραφος 2 ή από απόφαση 
επιβολής πρόσθετων προληπτικών 
μέτρων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 4. Κατά τον προσδιορισμό 
του κατά πόσον θα πρέπει να επιβληθούν 
χρηματικές ποινές ή όχι, θα πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 
να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 239
Josef Weidenholzer
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του 
άρθρου 6 παράγραφος 2 ή από απόφαση 
επιβολής πρόσθετων προληπτικών 
μέτρων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 4. Κατά τον προσδιορισμό 
του κατά πόσον θα πρέπει να επιβληθούν 
χρηματικές ποινές ή όχι, θα πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αρνείται συστηματικά να 
αφαιρέσει παράνομο τρομοκρατικό 
περιεχόμενο χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση από την παραλαβή εντολής 
αφαίρεσης θα επιβάλλονται ιδιαίτερα 
αυστηρές ποινές. Θα ήταν δυνατόν να 
επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 
να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη παράνομου 
τρομοκρατικού περιεχομένου.
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Or. en

Τροπολογία 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του 
άρθρου 6 παράγραφος 2 ή από απόφαση 
επιβολής πρόσθετων προληπτικών 
μέτρων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 4. Κατά τον προσδιορισμό 
του κατά πόσον θα πρέπει να επιβληθούν 
χρηματικές ποινές ή όχι, θα πρέπει να 

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από 
την παραλαβή εντολής αφαίρεσης θα 
επιβάλλονται ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. 
Θα ήταν δυνατόν να επιβάλλονται 
κυρώσεις για μη συμμόρφωση σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, τηρουμένης της 
αρχής ne bis in idem και της αρχής της 
αναλογικότητας, ενώ παράλληλα να 
διασφαλίζεται ότι για τις εν λόγω κυρώσεις 
λαμβάνεται υπόψη η συστηματική 
παράλειψη. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, 
ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τον 
βαθμό στον οποίο οι σχετικές υποχρεώσεις 
είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ποινές. 
Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσον 
θα πρέπει να επιβληθούν χρηματικές 
ποινές ή όχι, θα πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη οι οικονομικοί πόροι του 
παρόχου. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι ποινές δεν ενθαρρύνουν την αφαίρεση 
μη παράνομου τρομοκρατικού 
περιεχομένου.
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λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 241
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα, 
ώστε να διασφαλίσουν την αναλογικότητα 
των ποινών ανάλογα με το μέγεθος και τα 
μέσα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
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παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής 
πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 
να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής 
πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 
να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
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ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής 
πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 
να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής 
πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 
να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου και θα 
πρέπει να τιμωρούν την καταχρηστική 
αφαίρεση νόμιμου περιεχομένου που 
πραγματοποιείται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 243
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, οι οποίες θα πρέπει να έχουν 
ενιαία προσέγγιση σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με 
τις ποινές, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, κατευθυντήριων γραμμών για 
τα πρόστιμα. Στην περίπτωση που ο 
πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας παραλείπει 
συστηματικά να αφαιρέσει τρομοκρατικό 
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εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής 
πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 
να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την 
πρόσβαση σε αυτό εντός μίας ώρας από 
την παραλαβή εντολής αφαίρεσης θα 
επιβάλλονται ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. 
Θα ήταν δυνατόν να επιβάλλονται 
κυρώσεις για μη συμμόρφωση σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, τηρουμένης της 
αρχής ne bis in idem και της αρχής της 
αναλογικότητας, ενώ παράλληλα να 
διασφαλίζεται ότι για τις εν λόγω κυρώσεις 
λαμβάνεται υπόψη η συστηματική 
παράλειψη. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, 
ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τον 
βαθμό στον οποίο οι σχετικές υποχρεώσεις 
είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ποινές. Οι 
ποινές για μη συμμόρφωση με το άρθρο 6 
θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε σχέση 
με υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
αίτημα υποβολής στοιχείων δυνάμει του 
άρθρου 6 παράγραφος 2 ή από απόφαση 
επιβολής πρόσθετων προληπτικών μέτρων 
δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά 
τον προσδιορισμό του κατά πόσον θα 
πρέπει να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή 
όχι, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη οι οικονομικοί πόροι του παρόχου. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές 
δεν ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

Or. ro

Τροπολογία 244
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 

(38) Οι ποινές συντελούν ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
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Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του 
άρθρου 6 παράγραφος 2 ή από απόφαση 
επιβολής πρόσθετων προληπτικών 
μέτρων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 4. Κατά τον προσδιορισμό 
του κατά πόσον θα πρέπει να επιβληθούν 
χρηματικές ποινές ή όχι, θα πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
μετά την παραλαβή εντολής αφαίρεσης θα 
επιβάλλονται ιδιαίτερα αποτρεπτικές 
ποινές. Θα ήταν δυνατόν να επιβάλλονται 
κυρώσεις για μη συμμόρφωση σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, τηρουμένης της 
αρχής ne bis in idem και της αρχής της 
αναλογικότητας, ενώ παράλληλα να 
διασφαλίζεται ότι για τις εν λόγω κυρώσεις 
λαμβάνεται υπόψη η συστηματική και 
συνεχιζόμενη παράλειψη, κερδοσκοπικό 
συμφέρον, και άλλοι παράγοντες που 
περιορίζουν ή επιδεινώνουν την αδυναμία 
αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου. 
Οι κυρώσεις και οι πιθανές ποινές δεν θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν την αυθαίρετη 
αφαίρεση περιεχομένου που δεν είναι 
τρομοκρατικό περιεχόμενο από τους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. Για 
λόγους ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός 
θα πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον 
οποίο οι σχετικές υποχρεώσεις είναι 
δυνατόν να υπόκεινται σε ποινές. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 
να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 

(38) Μπορεί οι ποινές να είναι 
αναγκαίες για να διασφαλίζεται ότι οι 
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φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής 
πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 
να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας τηρούν 
αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με 
τις ποινές, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, κατευθυντήριων γραμμών για 
τα πρόστιμα. Στην περίπτωση που ο 
πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας παραλείπει 
συστηματικά να αφαιρέσει τρομοκρατικό 
περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την 
πρόσβαση σε αυτό εντός μίας ώρας από 
την παραλαβή εντολής αφαίρεσης θα 
επιβάλλονται ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. 
Θα ήταν δυνατόν να επιβάλλονται 
κυρώσεις για μη συμμόρφωση σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, τηρουμένης της 
αρχής ne bis in idem και της αρχής της 
αναλογικότητας, ενώ παράλληλα να 
διασφαλίζεται ότι για τις εν λόγω κυρώσεις 
λαμβάνεται υπόψη η συστηματική 
παράλειψη. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, 
ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τον 
βαθμό στον οποίο οι σχετικές υποχρεώσεις 
είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ποινές. Οι 
ποινές για μη συμμόρφωση με το άρθρο 6 
θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε σχέση 
με υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
αίτημα υποβολής στοιχείων δυνάμει του 
άρθρου 6 παράγραφος 2 ή από απόφαση 
επιβολής πρόσθετων προληπτικών μέτρων 
δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά 
τον προσδιορισμό του κατά πόσον θα 
πρέπει να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή 
όχι, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη οι οικονομικοί πόροι του παρόχου. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές 
δεν ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 246
Michał Boni

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής 
πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 
να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό το 
ταχύτερο δυνατό από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής 
πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 
να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

Or. en
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Τροπολογία 247
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Προκειμένου να καθίσταται δυνατή 
η ταχεία τροποποίηση, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, του περιεχομένου των 
υποδειγμάτων που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να 
τροποποιεί τα παραρτήματα I, II και III του 
παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να 
μπορεί να λάβει υπόψη την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και του σχετικού νομικού 
πλαισίου, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
τεχνικές απαιτήσεις για τα ηλεκτρονικά 
μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται από 
τις αρμόδιες αρχές για τη διαβίβαση των 
εντολών αφαίρεσης. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και 
οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται 
στη διοργανική συμφωνία της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου15. Πιο συγκεκριμένα, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ίση 
συμμετοχή στην προετοιμασία των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 
και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

(40) Προκειμένου να καθίσταται δυνατή 
η ταχεία τροποποίηση, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, του περιεχομένου των 
υποδειγμάτων που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να 
τροποποιεί τα παραρτήματα I, II και III του 
παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να 
μπορεί να λάβει υπόψη την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και του σχετικού νομικού 
πλαισίου, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
τεχνικές απαιτήσεις για τα ηλεκτρονικά 
μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται από 
τις αρμόδιες αρχές για τη διαβίβαση των 
εντολών αφαίρεσης, καθώς για να κρίνει 
τι αντιστοιχεί σε σημαντικό αριθμό 
αδιαμφισβήτητων εντολών αφαίρεσης 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα 
με τις αρχές που προβλέπονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου15. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
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Επιτροπής που ασχολούνται με την 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές 
τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την κατάρτιση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________ _________________
15 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 15 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

προσθήκη κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο άρθρο 19

Τροπολογία 248
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας. Θα πρέπει να 
καταρτιστεί λεπτομερές πρόγραμμα 
παρακολούθησης των εκροών, των 
αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του 
παρόντος κανονισμού για την τεκμηρίωση 
της αξιολόγησης της νομοθεσίας.

(41) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
τον αριθμό των περιπτώσεων επιτυχούς 
εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ως συνέπεια 
του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να 
καταρτιστεί λεπτομερές πρόγραμμα 
παρακολούθησης των εκροών, των 
αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του 
παρόντος κανονισμού για την τεκμηρίωση 
της αξιολόγησης της νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 249
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Με βάση τα πορίσματα και τα 
συμπεράσματα της έκθεσης εφαρμογής και 
το αποτέλεσμα της παρακολούθησης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε 
αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού το 
νωρίτερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 
βασίζεται στα πέντε κριτήρια της 
αποδοτικότητας, της 
αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, 
της συνεκτικότητας και της 
προστιθέμενης αξίας της ΕΕ. Θα 
αξιολογεί τη λειτουργία των διαφόρων 
επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων που 
προβλέπονται σύμφωνα με τον κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων για τη 
βελτίωση του εντοπισμού, του 
προσδιορισμού και της αφαίρεσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου, της 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
διασφάλισης, καθώς και τις επιπτώσεις σε 
ενδεχομένως θιγόμενα δικαιώματα και 
συμφέροντα τρίτων, μεταξύ άλλων την 
επανεξέταση της απαίτησης για 
ενημέρωση των παρόχων περιεχομένου.

(42) Με βάση τα πορίσματα και τα 
συμπεράσματα της έκθεσης εφαρμογής και 
το αποτέλεσμα της παρακολούθησης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε 
αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού τρία 
έτη μετά την έναρξη ισχύος του. Θα 
αξιολογεί τη λειτουργία των διαφόρων 
μέτρων που προβλέπονται σύμφωνα με τον 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων για τη 
βελτίωση του εντοπισμού, του 
προσδιορισμού και της αφαίρεσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου, της 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
διασφάλισης, καθώς και τις επιπτώσεις σε 
ενδεχομένως θιγόμενα θεμελιώδη 
δικαιώματα, μεταξύ άλλων την ελευθερία 
έκφρασης και πληροφόρησης, το 
δικαίωμα στην ελευθερία και την 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, το 
δικαίωμα της επιχειρηματικής ελευθερίας 
και τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 250
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Με βάση τα πορίσματα και τα 
συμπεράσματα της έκθεσης εφαρμογής και 
το αποτέλεσμα της παρακολούθησης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε 
αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού το 

(42) Με βάση τα πορίσματα και τα 
συμπεράσματα της έκθεσης εφαρμογής και 
το αποτέλεσμα της παρακολούθησης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε 
αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού το 
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νωρίτερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του. Η αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται 
στα πέντε κριτήρια της αποδοτικότητας, 
της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, 
της συνεκτικότητας και της προστιθέμενης 
αξίας της ΕΕ. Θα αξιολογεί τη λειτουργία 
των διαφόρων επιχειρησιακών και 
τεχνικών μέτρων που προβλέπονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων για τη 
βελτίωση του εντοπισμού, του 
προσδιορισμού και της αφαίρεσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου, της 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
διασφάλισης, καθώς και τις επιπτώσεις σε 
ενδεχομένως θιγόμενα δικαιώματα και 
συμφέροντα τρίτων, μεταξύ άλλων την 
επανεξέταση της απαίτησης για 
ενημέρωση των παρόχων περιεχομένου.

νωρίτερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του. Η αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται 
στα πέντε κριτήρια της αναγκαιότητας και 
αναλογικότητας, της 
αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, της 
συνεκτικότητας και της προστιθέμενης 
αξίας της ΕΕ. Θα αξιολογεί τη λειτουργία 
των διαφόρων επιχειρησιακών και 
τεχνικών μέτρων που προβλέπονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικότητας της αφαίρεσης 
παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου, 
της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
διασφάλισης, καθώς και τις επιπτώσεις στα 
θιγόμενα θεμελιώδη δικαιώματα και 
συμφέροντα των ατόμων, μεταξύ άλλων 
την επανεξέταση της απαίτησης για 
ενημέρωση των παρόχων περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς με την 
πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, λόγω του 
εύρους και των αποτελεσμάτων του 
περιορισμού, είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο 
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την 

διαγράφεται
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή 
ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

Or. en

Τροπολογία 252
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς με την πρόληψη 
της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου 
στο διαδίκτυο, δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και, ως εκ τούτου, λόγω του εύρους και 
των αποτελεσμάτων του περιορισμού, 
είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο 
εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού,

(43) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς με συμβολή στη 
διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων 
και περιορισμό της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και, ως εκ 
τούτου, λόγω του εύρους και των 
αποτελεσμάτων του περιορισμού, είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο 
εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού,

Or. en

Τροπολογία 253
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς με την πρόληψη 
της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου 
στο διαδίκτυο, δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και, ως εκ τούτου, λόγω του εύρους και 
των αποτελεσμάτων του περιορισμού, 
είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο 
εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού,

(43) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς με την πρόληψη 
της διάδοσης παράνομου τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, λόγω του 
εύρους και των αποτελεσμάτων του 
περιορισμού, είναι δυνατόν να επιτευχθούν 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως αυτή ορίζεται 
στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού,

Or. en

Τροπολογία 254
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την 
πρόληψη της κατάχρησης υπηρεσιών 
φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
θεσπίζονται στοχοθετημένοι κανόνες για 
την αντιμετώπιση της κατάχρησης 
υπηρεσιών φιλοξενίας από τρίτους με 
σκοπό τη διάδοση παράνομου 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

Or. en
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Τροπολογία 255
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την 
πρόληψη της κατάχρησης υπηρεσιών 
φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την 
αντιμετώπιση της κατάχρησης υπηρεσιών 
φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση 
παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου 
στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

Or. en

Τροπολογία 256
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την 
πρόληψη της κατάχρησης υπηρεσιών 
φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την 
πρόληψη της κατάχρησης υπηρεσιών 
φιλοξενίας με σκοπό τη δημόσια διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

Or. en

Τροπολογία 257
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την 
πρόληψη της κατάχρησης υπηρεσιών 

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για τον 
περιορισμό της διάδοσης τρομοκρατικού 
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φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

περιεχομένου στο διαδίκτυο. 
Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

Or. en

Τροπολογία 258
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την 
πρόληψη της κατάχρησης υπηρεσιών 
φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την 
αντιμετώπιση της κατάχρησης υπηρεσιών 
φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

Or. en

Τροπολογία 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την 
πρόληψη της κατάχρησης υπηρεσιών 
φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

1. Με την παρούσα οδηγία 
θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την 
πρόληψη της κατάχρησης υπηρεσιών 
φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en
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Τροπολογία 260
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα 
μέριμνας, τους οποίους πρέπει να 
εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας για την πρόληψη της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των 
υπηρεσιών τους και, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, τη διασφάλιση της ταχείας 
αφαίρεσής του·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 261
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα 
μέριμνας, τους οποίους πρέπει να 
εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας για την πρόληψη της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των 
υπηρεσιών τους και, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, τη διασφάλιση της ταχείας 
αφαίρεσής του·

α) κανόνες σχετικά με τα εύλογα και 
αναλογικά καθήκοντα μέριμνας, τους 
οποίους πρέπει να εφαρμόζουν οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας των οποίων οι 
υπηρεσίες εκτίθενται ιδιαίτερα σε 
παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο, για 
την ελαχιστοποίηση της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των 
υπηρεσιών τους και, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, τη διασφάλιση της ταχείας 
αφαίρεσής του·

Or. en

Τροπολογία 262
Josef Weidenholzer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα 
μέριμνας, τους οποίους πρέπει να 
εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας για την πρόληψη της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των 
υπηρεσιών τους και, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, τη διασφάλιση της ταχείας 
αφαίρεσής του·

α) κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα 
μέριμνας, τους οποίους πρέπει να 
εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας για την αντιμετώπιση της 
δημόσιας διάδοσης παράνομου 
τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των 
υπηρεσιών τους και τη διασφάλιση της 
ταχείας αφαίρεσής του κατόπιν της 
εντολής αφαίρεσης·

Or. en

Τροπολογία 263
Daniel Dalton

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα 
μέριμνας, τους οποίους πρέπει να 
εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας για την πρόληψη της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των 
υπηρεσιών τους και, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, τη διασφάλιση της ταχείας 
αφαίρεσής του·

α) κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα 
μέριμνας, τους οποίους πρέπει να 
εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας για την πρόληψη της δημόσιας 
διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου 
μέσω των υπηρεσιών τους και, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, τη διασφάλιση της 
ταχείας αφαίρεσής του·

Or. en

Τροπολογία 264
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα α) κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα 



AM\1177908EL.docx 69/109 PE636.150v02-00

EL

μέριμνας, τους οποίους πρέπει να 
εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας για την πρόληψη της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των 
υπηρεσιών τους και, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, τη διασφάλιση της ταχείας 
αφαίρεσής του·

μέριμνας, τους οποίους πρέπει να 
εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας για την πρόληψη της δημόσιας 
διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου 
μέσω των υπηρεσιών τους και, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, τη διασφάλιση της 
ταχείας αφαίρεσής του·

Or. en

Τροπολογία 265
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα 
μέριμνας, τους οποίους πρέπει να 
εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας για την πρόληψη της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των 
υπηρεσιών τους και, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, τη διασφάλιση της ταχείας 
αφαίρεσής του·

α) κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα 
μέριμνας, τους οποίους πρέπει να 
εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας που είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένοι σε τρομοκρατικό 
περιεχόμενο μέσω των υπηρεσιών τους, με 
στόχο, όπου κρίνεται αναγκαίο, τη 
διασφάλιση της αφαίρεσής του·

Or. en

Τροπολογία 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σύνολο μέτρων που πρέπει να 
λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο, να καθιστούν 
δυνατή την ταχεία αφαίρεσή του από 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και να 
διευκολύνουν τη συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, τους 

β) σύνολο μέτρων που πρέπει να 
λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν 
παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο, να 
καθιστούν δυνατή την ταχεία αφαίρεσή 
του από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας 
σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, όπου 
προβλέπονται κατάλληλες εγγυήσεις για 
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παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και, κατά 
περίπτωση, τα σχετικά όργανα της 
Ένωσης.

τα θεμελιώδη δικαιώματα και να 
διευκολύνουν τη συνεργασία με τις 
αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές 
άλλων κρατών μελών, τους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας και, κατά 
περίπτωση, τα σχετικά όργανα της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σύνολο μέτρων που πρέπει να 
λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο, να καθιστούν 
δυνατή την ταχεία αφαίρεσή του από 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και να 
διευκολύνουν τη συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, τους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και, κατά 
περίπτωση, τα σχετικά όργανα της 
Ένωσης.

β) σύνολο μέτρων που πρέπει να 
λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο, να καθιστούν 
δυνατή την αφαίρεσή του από παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το 
δίκαιο της ΕΕ, όπου προβλέπονται 
κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να διευκολύνουν τη 
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων 
κρατών μελών, τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας και, κατά περίπτωση, τα 
σχετικά όργανα της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 268
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σύνολο μέτρων που πρέπει να 
λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο, να καθιστούν 

β) σύνολο μέτρων που πρέπει να 
λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν 
παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο, να 
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δυνατή την ταχεία αφαίρεσή του από 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και να 
διευκολύνουν τη συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, τους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και, κατά 
περίπτωση, τα σχετικά όργανα της 
Ένωσης.

καθιστούν δυνατή την ταχεία αφαίρεσή 
του από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας 
και να διευκολύνουν τη συνεργασία με τις 
αρμόδιες δικαστικές και ανεξάρτητες 
διοικητικές αρχές άλλων κρατών μελών, 
τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και, 
κατά περίπτωση, τα σχετικά όργανα της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 269
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σύνολο μέτρων που πρέπει να 
λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο, να καθιστούν 
δυνατή την ταχεία αφαίρεσή του από 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και να 
διευκολύνουν τη συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, τους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και, κατά 
περίπτωση, τα σχετικά όργανα της 
Ένωσης.

β) σύνολο μέτρων που πρέπει να 
λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν 
το παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο, 
να καθιστούν δυνατή την ταχεία αφαίρεσή 
του από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας 
κατόπιν εντολής αφαίρεσης και να 
διευκολύνουν τη συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και 
τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας.

Or. en

Τροπολογία 270
Auke Zijlstra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα μέτρα που καθιστούν εκ των 
προτέρων αδύνατη τη δημοσίευση στο 
διαδίκτυο, όπως αυτόματα φίλτρα εκ 
νέου αναφόρτωσης, παραβιάζουν το 
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άρθρο 7 παράγραφος 3 του Συντάγματος 
των Κάτω Χωρών.

Or. en

Τροπολογία 271
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο παρών κανονισμός δεν 
μεταβάλλει την υποχρέωση σεβασμού 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν τους 
όρους που απαιτούνται και συνάδουν με 
τις θεμελιώδεις αρχές σχετικά με την 
ελευθερία του Τύπου, καθώς και με την 
ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελευθερία του τύπου είναι θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις συνθήκες της ΕΕ, 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν των διάφορων 
συνταγματικών και νομικών δικαιωμάτων της ελευθερίας του τύπου στα κράτη μέλη. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τον 
κανονισμό θα συνάδουν με τα διάφορα συστήματα προστασίας της ελευθερίας του τύπου στα 
κράτη μέλη (για παράδειγμα, η χρήση δημοσιευμένων πιστοποιητικών που υπάρχουν σε κάποια 
κράτη μέλη).

Τροπολογία 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το περιεχόμενο που διαδίδεται για 
εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς, 
καλλιτεχνικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, 
ή οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
κατά της τρομοκρατίας, θεωρούνται 
περιεχόμενο για νόμιμους σκοπούς, 
επομένως εξαιρούνται από τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 273
Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη των θεμελιωδών αρχών 
στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο που 
αφορούν την ελευθερία του λόγου, την 
ελευθερία του τύπου και την ελευθερία 
και πολυφωνία των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης.

Or. en

Τροπολογία 274
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο παρών κανονισμός δεν 
μεταβάλλει την υποχρέωση σεβασμού 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της 
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Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 275
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε περιεχόμενο που 
διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, 
καλλιτεχνικούς, δημοσιογραφικούς ή 
ερευνητικούς σκοπούς, ή για σκοπούς 
ευαισθητοποίησης κατά της 
τρομοκρατικής δραστηριότητας.

Or. en

Τροπολογία 276
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε περιεχόμενο που 
διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, 
δημοσιογραφικούς, καλλιτεχνικούς ή 
ερευνητικούς σκοπούς, ή σε 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης κατά 
της τρομοκρατίας.

Or. en

Τροπολογία 277
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το περιεχόμενο που διαδίδεται για 
εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς, 
καλλιτεχνικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, 
ή οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
κατά της τρομοκρατίας εξαιρούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης τα σχόλια του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τροπολογία 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα 
άρθρα 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 279
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν 
συνεπάγεται την τροποποίηση της 
οδηγίας (ΕΚ) 2000/31.

Or. en
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Τροπολογία 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η παρούσα οδηγία δεν μεταβάλλει 
τις υποχρεώσεις σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και νομικών 
αρχών, όπως κατοχυρώνονται με το 
άρθρο 6 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 281
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης 
και σύμφωνα με το σύνταγμα των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 282
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη του καθεστώτος 
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ευθύνης βάσει της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 283
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Ο παρών κανονισμός ισχύει με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την οδηγία 2003/31/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 284
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους 
ισχύοντες κανόνες όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ιδίως τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Or. en

Τροπολογία 285
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί, οι οποίοι ερμηνεύονται σύμφωνα 
με τα άρθρα 5 και 7 της οδηγίας (ΕΕ) 
2017/541 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας:

Or. en

Τροπολογία 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην 
αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων 
από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν 
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση 
των αποθηκευμένων πληροφοριών σε 
τρίτους·

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας του οποίου η κύρια 
επιχειρηματική δραστηριότητα 
συνίσταται στην αποθήκευση και τη 
δημοσιοποίηση πληροφοριών 
παρεχόμενων από τον πάροχο 
περιεχομένου και κατόπιν αιτήματός του. 
Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, οι πολύ μικρές, οι μικρές και 
οι μεσαίες επιχειρήσεις, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
διαδικτυακών αγορών και υποδομών ως 
υπηρεσίας δεν θεωρούνται πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε επίσης τις παρατηρήσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την ανάγκη 
αφαίρεσης της αναφοράς σε «τρίτους».

Τροπολογία 287
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην 
αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων 
από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν 
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των 
αποθηκευμένων πληροφοριών σε τρίτους·

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας που απευθύνονται στους 
τελικούς χρήστες και οι οποίες 
συνίστανται στην αποθήκευση 
πληροφοριών παρεχόμενων από τον 
πάροχο περιεχομένου και κατόπιν 
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των 
αποθηκευμένων πληροφοριών στο κοινό. 
Εξαιρείται η παροχή υπηρεσιών 
υποδομής του διαδικτύου σε επίπεδα 
πέραν του επιπέδου εφαρμογής, καθώς 
και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών κατά την έννοια της 
οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972·

Or. en

Τροπολογία 288
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην 
αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων 
από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν 
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των 
αποθηκευμένων πληροφοριών σε τρίτους·

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας του οποίου ο κύριος ή ένας 
από τους κύριους σκοπούς είναι να 
προσφέρει την αποθήκευση πληροφοριών 
παρεχόμενων από τον πάροχο 
περιεχομένου και κατόπιν αιτήματός του, 
καθώς και στη διάθεση των 
αποθηκευμένων πληροφοριών στο κοινό, 
και ο οποίος έχει τον γενικό έλεγχο και 
πρόσβαση στα δεδομένα περιεχομένου 
που αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε 
επεξεργασία·

Or. en
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Τροπολογία 289
Michał Boni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην 
αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων 
από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν 
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των 
αποθηκευμένων πληροφοριών σε τρίτους·

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην 
αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων 
από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν 
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των 
αποθηκευμένων πληροφοριών στο κοινό·

Or. en

Τροπολογία 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην 
αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων 
από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν 
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των 
αποθηκευμένων πληροφοριών σε τρίτους·

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην 
αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων 
από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν 
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των 
αποθηκευμένων πληροφοριών στο κοινό·

Or. en

Τροπολογία 291
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην 
αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων 
από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν 
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των 
αποθηκευμένων πληροφοριών σε τρίτους·

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην 
αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων 
από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν 
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των 
αποθηκευμένων πληροφοριών στο κοινό·

Or. en

Τροπολογία 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην 
αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων 
από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν 
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των 
αποθηκευμένων πληροφοριών σε τρίτους·

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην 
αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων 
από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν 
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των 
αποθηκευμένων πληροφοριών στο κοινό·

Or. en

Τροπολογία 293
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην 
αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων 
από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν 
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση 

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας που αποθηκεύει 
πληροφορίες παρεχόμενες από τον πάροχο 
περιεχομένου και κατόπιν αιτήματός του 
και διαθέτει τις αποθηκευμένες 
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των αποθηκευμένων πληροφοριών σε 
τρίτους·

πληροφορίες στο κοινό·

Or. en

Τροπολογία 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην 
αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων 
από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν 
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση 
των αποθηκευμένων πληροφοριών σε 
τρίτους·

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην 
αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων 
από τον πάροχο περιεχομένου και του 
οποίου ο πρωταρχικός σκοπός είναι η 
δημοσιοποίηση και διάθεση περιεχομένου 
στο ευρύ κοινό·

Or. en

Τροπολογία 295
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «πάροχος περιεχομένου»: χρήστης 
που έχει παράσχει πληροφορίες οι οποίες 
αποθηκεύονται ή έχουν αποθηκευθεί 
κατόπιν αιτήματός του από πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας·

(2) «πάροχος περιεχομένου»: χρήστης 
που έχει παράσχει δεδομένα περιεχομένου 
τα οποία αποθηκεύονται ή έχουν 
αποθηκευθεί και διατίθενται στο κοινό 
κατόπιν αιτήματός του από πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας·

Or. en

Τροπολογία 296
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Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «πάροχος περιεχομένου»: χρήστης 
που έχει παράσχει πληροφορίες οι οποίες 
αποθηκεύονται ή έχουν αποθηκευθεί 
κατόπιν αιτήματός του από πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας·

(2) «πάροχος περιεχομένου»: χρήστης 
που έχει παράσχει σκόπιμα πληροφορίες οι 
οποίες αποθηκεύονται ή έχουν 
αποθηκευθεί κατόπιν αιτήματός του από 
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας·

Or. en

Τροπολογία 297
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «πάροχος περιεχομένου»: χρήστης 
που έχει παράσχει πληροφορίες οι οποίες 
αποθηκεύονται ή έχουν αποθηκευθεί 
κατόπιν αιτήματός του από πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας·

(2) «πάροχος περιεχομένου»: χρήστης 
που έχει παράσχει σκόπιμα πληροφορίες οι 
οποίες αποθηκεύονται ή έχουν 
αποθηκευθεί κατόπιν αιτήματός του από 
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας·

Or. en

Τροπολογία 298
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «παροχή υπηρεσιών στην Ένωση»: 
παροχή, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ενός 
ή περισσότερων κρατών μελών, της 
δυνατότητας να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας που έχει ουσιώδη σύνδεση με 

(3) «παροχή υπηρεσιών στην Ένωση»: 
παροχή, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ενός 
ή περισσότερων κρατών μελών, της 
δυνατότητας να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας, ανεξάρτητα από το κατά πόσο 
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το εν λόγω κράτος μέλος ή τα εν λόγω 
κράτη μέλη, όπως

απαιτείται ή όχι πληρωμή του χρήστη, 
που έχει ουσιώδη σύνδεση με το εν λόγω 
κράτος μέλος ή τα εν λόγω κράτη μέλη, 
όπως

Or. en

Αιτιολόγηση

ευθυγράμμιση με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων

Τροπολογία 299
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «παροχή υπηρεσιών στην Ένωση»: 
παροχή, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ενός 
ή περισσότερων κρατών μελών, της 
δυνατότητας να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας που έχει ουσιώδη σύνδεση με 
το εν λόγω κράτος μέλος ή τα εν λόγω 
κράτη μέλη, όπως

(3) «παροχή υπηρεσιών στην Ένωση»: 
παροχή, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ενός 
ή περισσότερων κρατών μελών, της 
δυνατότητας να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας και η ύπαρξη ουσιώδους 
σύνδεσης με το εν λόγω κράτος μέλος ή τα 
εν λόγω κράτη μέλη, όπως

Or. en

Τροπολογία 300
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στόχευση των δραστηριοτήτων σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

γ) στόχευση των δραστηριοτήτων σε 
χρήστες σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη.

Or. en



AM\1177908EL.docx 85/109 PE636.150v02-00

EL

Τροπολογία 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα 
εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

(4) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: οι 
σκόπιμες ενέργειες που αναφέρονται 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 όταν και 
εφόσον διαπράττονται με συγκεκριμένο 
τρομοκρατικό στόχο όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 της εν λόγω 
οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα 
εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

(4) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: οι 
σκόπιμες ενέργειες που ορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 
2017/541, όταν διαπράττονται με έναν 
από τους στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 
2017/541·

Or. en

Αιτιολόγηση

This AM seeks to align the definition of 'terrorist offences' with the one in Directive (EU) 
2017/541 (the 'Terrorism Directive'). The Terrorism Directive exhaustively lists a number of 
serious crimes that can qualify as terrorist offences WHEN AND INSOFAR AS COMMITTED 
WITH A SPECIFIC AIM , namely to seriously intimidate a population, to unduly compel a 
government or an international organisation to perform or abstain from performing any act, 
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or to seriously destabilise or destroy the fundamental political, constitutional, economic or 
social structures of a country or an international organisation (compare also recital 8 
Directive (EU) 2017/541).

Τροπολογία 303
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα 
εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

(4) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: οι 
σκόπιμες ενέργειες που ορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 και όταν 
διαπράττονται με έναν από τους στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

Or. en

Τροπολογία 304
Michał Boni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα 
εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

(4) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: οι 
σκόπιμες ενέργειες που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 
2017/541·

Or. en

Τροπολογία 305
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα 
εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

(4) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα 
εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 3 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

Or. en

Τροπολογία 306
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα 
στοιχεία:

(5) «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: κάθε 
υλικό που προδήλως υποκινεί την τέλεση 
των τρομοκρατικών εγκλημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2017/741/ΕΕ σύμφωνα με 
τον ορισμό που προβλέπεται από το 
εθνικό δίκαιο, με αποτέλεσμα να 
προκαλείται σαφής και σημαντικός 
κίνδυνος να διαπραχθούν οι εν λόγω 
ενέργειες. Το υλικό που διαδίδεται για 
εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς και 
ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και η 
έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή 
αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 307
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



PE636.150v02-00 88/109 AM\1177908EL.docx

EL

(5) «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα 
στοιχεία:

(5) «παράνομο τρομοκρατικό 
περιεχόμενο»: κάθε έγκλημα που ορίζεται 
στα άρθρα 5 έως 7 της οδηγίας 2017/541 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

See joint letter by three united Nations Special Rapporteurs 07/12/2018: "The definition as it 
stands could encompass legitimate forms of expression, such as reporting conducted by 
journalists and human rights organizations on the activities of terrorist groups and on 
counter-terrorism measures taken by authorities, in violation of the right to freedom of 
expression as protected under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), Article 10 of the European Convention of Human Rights (ECHR), and 
Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the EU Charter)."

Τροπολογία 308
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

(5) «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: 
υλικό, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων 
ή εικόνων, που συνιστά δημόσια 
πρόκληση για τέλεση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων, το οποίο αποτελείται από 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 309
Michał Boni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: ένα (5) «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία 
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ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία: που μπορεί να συμβάλουν στην τέλεση 
των σκόπιμων ενεργειών που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541:

Or. en

Τροπολογία 310
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

(5) « τρομοκρατικό περιεχόμενο»: 
προδήλως παράνομα στοιχεία που 
πληρούν τα κριτήρια για να θεωρηθούν 
ως ένα ή περισσότερα από τα εγκλήματα 
που ορίζονται στα άρθρα 5 έως 7 της 
οδηγίας 2017/541 για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση των ορισμών με το ήδη υφιστάμενο δίκαιο της ΕΕ, συγκεκριμένα με την οδηγία 
2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Τροπολογία 311
Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

(5) «παράνομο τρομοκρατικό 
περιεχόμενο»: ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα στοιχεία:

Or. en
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Τροπολογία 312
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

(5) «παράνομο τρομοκρατικό 
περιεχόμενο»: ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα στοιχεία, τα οποία προδήλως:

Or. en

Τροπολογία 313
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

(5) «παράνομο τρομοκρατικό 
περιεχόμενο»: στοιχεία, τα οποία 
προδήλως:

Or. en

Τροπολογία 314
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποκίνηση ή υποστήριξη, μεταξύ 
άλλων με την εξύμνηση, της τέλεσης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων, με 
αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος 
τέλεσης τέτοιων πράξεων·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 315
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποκίνηση ή υποστήριξη, μεταξύ 
άλλων με την εξύμνηση, της τέλεσης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων, με 
αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος 
τέλεσης τέτοιων πράξεων·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση των ορισμών με το ήδη υφιστάμενο δίκαιο της ΕΕ, συγκεκριμένα με την οδηγία 
2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Τροπολογία 316
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποκίνηση ή υποστήριξη, μεταξύ 
άλλων με την εξύμνηση, της τέλεσης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων, με 
αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος 
τέλεσης τέτοιων πράξεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 317
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποκίνηση ή υποστήριξη, μεταξύ 
άλλων με την εξύμνηση, της τέλεσης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων, με 
αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος 
τέλεσης τέτοιων πράξεων·

α) σκόπιμα υποκινούν ή 
υποστηρίζουν την τέλεση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων, με αποτέλεσμα να 
προκαλείται σαφής κίνδυνος τέλεσης ενός 
ή περισσότερων σχετικών εγκλημάτων·

Or. en

Τροπολογία 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποκίνηση ή υποστήριξη, μεταξύ 
άλλων με την εξύμνηση, της τέλεσης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων, με 
αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος 
τέλεσης τέτοιων πράξεων·

α) υποκίνηση ή υποστήριξη, μεταξύ 
άλλων με την εξύμνηση, της τέλεσης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων, με 
αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος 
πιθανής τέλεσης τέτοιων εγκλημάτων·

Or. en

Τροπολογία 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποκίνηση ή υποστήριξη, μεταξύ 
άλλων με την εξύμνηση, της τέλεσης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων, με 
αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος 
τέλεσης τέτοιων πράξεων·

α) σκόπιμα υποκινούν ή 
υποστηρίζουν την τέλεση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων, με αποτέλεσμα να 
προκαλείται σαφής κίνδυνος τέλεσης 
τέτοιων πράξεων·

Or. en
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Τροπολογία 320
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενθάρρυνση της συμβολής σε 
τρομοκρατικά εγκλήματα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 321
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενθάρρυνση της συμβολής σε 
τρομοκρατικά εγκλήματα·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση των ορισμών με το ήδη υφιστάμενο δίκαιο της ΕΕ, συγκεκριμένα με την οδηγία 
2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Τροπολογία 322
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενθάρρυνση της συμβολής σε 
τρομοκρατικά εγκλήματα·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενθάρρυνση της συμβολής σε 
τρομοκρατικά εγκλήματα·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 
'encouraging the contribution to terrorist offences' and it not clear at all what it would entail 
in practice. There is a clear risk that this vague, undefined term broadens the concept of 
'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive'. Furthermore, the offences under the 
'Terrorism Directive' were construed for the purpose of criminal proceedings and are 
envisaged to be further refined when the Directive is transposed into national law which is 
not the case in this Proposal. In addition, this Proposal places a great deal of responsibility 
on the hosting service provider when it comes to determining whether or not a particular 
piece of content falls indeed under the definition of 'terrorist content'. Therefore, there is no 
justification for introducing such a vague legal concept as 'encouraging the contribution to 
terrorist offences'.

Τροπολογία 324
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενθάρρυνση της συμβολής σε 
τρομοκρατικά εγκλήματα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 325
Ana Gomes
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενθάρρυνση της συμβολής σε 
τρομοκρατικά εγκλήματα·

β) προώθηση των δραστηριοτήτων 
τρομοκρατικής ομάδας, συγκεκριμένα με 
την υποκίνηση, προτροπή ή υποστήριξη 
ατόμων ή ομάδας ατόμων σε συμμετοχή 
στις δραστηριότητες τρομοκρατικής 
ομάδας, μεταξύ άλλων με την παροχή 
πληροφοριών ή υλικών πόρων ή με τη 
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της 
με οποιονδήποτε τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενθάρρυνση της συμβολής σε 
τρομοκρατικά εγκλήματα·

β) αίτημα σε άτομα ή ομάδα ατόμων 
να διαπράξουν ή να συμβάλουν σε 
τρομοκρατικά εγκλήματα·

Or. en

Τροπολογία 327
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση των δραστηριοτήτων 
τρομοκρατικής ομάδας, ιδίως με 
ενθάρρυνση της συμμετοχής σε 
τρομοκρατική ομάδα, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 

διαγράφεται
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(ΕΕ) 2017/541, ή της υποστήριξής της·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση των ορισμών με το ήδη υφιστάμενο δίκαιο της ΕΕ, συγκεκριμένα με την οδηγία 
2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Τροπολογία 328
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση των δραστηριοτήτων 
τρομοκρατικής ομάδας, ιδίως με 
ενθάρρυνση της συμμετοχής σε 
τρομοκρατική ομάδα, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2017/541, ή της υποστήριξής της·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 329
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση των δραστηριοτήτων 
τρομοκρατικής ομάδας, ιδίως με 
ενθάρρυνση της συμμετοχής σε 
τρομοκρατική ομάδα, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2017/541, ή της υποστήριξής της·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση των δραστηριοτήτων 
τρομοκρατικής ομάδας, ιδίως με 
ενθάρρυνση της συμμετοχής σε 
τρομοκρατική ομάδα, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2017/541, ή της υποστήριξής της·

γ) προωθούν σκόπιμα τις 
δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας 
δυνάμει της κοινής θέσης 
2001/931/ΚΕΠΠΑ, συγκεκριμένα με την 
υποκίνηση, προτροπή ή υποστήριξη 
ατόμων ή ομάδας ατόμων σε συμμετοχή 
στις δραστηριότητες τρομοκρατικής 
ομάδας, μεταξύ άλλων με την παροχή 
πληροφοριών ή υλικών πόρων ή με τη 
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της 
με οποιονδήποτε τρόπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 'support' 
and it not clear at all what it would entail in practice. There is a clear risk that this vague, 
undefined term broadens the concept of 'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive' 
and opens the door for abuse, e.g. in applying the concept of 'supporting' to content that 
appears to support the same political or other aims as those of a terrorist group (e.g. self-
determination or secession), without embracing its terrorist (violent) tactics. In addition, it 
should be made clear which groups this Proposal refers to. Common position 2001/931/CFSP 
lays down the criteria for listing persons, groups and entities. It was last updated by Council 
Decision (CFSP) 2017/1426.

Τροπολογία 331
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση των δραστηριοτήτων 
τρομοκρατικής ομάδας, ιδίως με 
ενθάρρυνση της συμμετοχής σε 
τρομοκρατική ομάδα, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 

γ) προωθούν σκόπιμα τις 
δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας 
δυνάμει της κοινής θέσης 
2001/931/ΚΕΠΠΑ, συγκεκριμένα με την 
υποκίνηση, προτροπή ή υποστήριξη 
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(ΕΕ) 2017/541, ή της υποστήριξής της· ατόμων ή ομάδων ατόμων σε συμμετοχή 
στις δραστηριότητες τρομοκρατικής 
ομάδας, μεταξύ άλλων με την παροχή 
πληροφοριών ή υλικών πόρων ή με τη 
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της 
με οποιονδήποτε τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση των δραστηριοτήτων 
τρομοκρατικής ομάδας, ιδίως με 
ενθάρρυνση της συμμετοχής σε 
τρομοκρατική ομάδα, κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 
2017/541, ή της υποστήριξής της·

γ) προώθηση των δραστηριοτήτων 
τρομοκρατικής ομάδας, ιδίως με αίτηση σε 
άτομα ή ομάδα ατόμων για συμμετοχή 
στις εγκληματικές δραστηριότητες 
τρομοκρατικής ομάδας, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2017/541, ή της υποστήριξής της·

Or. en

Τροπολογία 333
Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση των δραστηριοτήτων 
τρομοκρατικής ομάδας, ιδίως με 
ενθάρρυνση της συμμετοχής σε 
τρομοκρατική ομάδα, κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 
2017/541, ή της υποστήριξής της·

γ) προώθηση των ποινικών 
δραστηριοτήτων τρομοκρατικής ομάδας, 
ιδίως με ενθάρρυνση της συμμετοχής σε 
τρομοκρατική ομάδα, κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 
2017/541, ή της υποστήριξής της·

Or. en
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Τροπολογία 334
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) καθοδήγηση σχετικά με μεθόδους 
ή τεχνικές με σκοπό την τέλεση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) καθοδήγηση σχετικά με μεθόδους 
ή τεχνικές με σκοπό την τέλεση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 336
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) καθοδήγηση σχετικά με μεθόδους 
ή τεχνικές με σκοπό την τέλεση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση των ορισμών με το ήδη υφιστάμενο δίκαιο της ΕΕ, συγκεκριμένα με την οδηγία 
2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Τροπολογία 337
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) καθοδήγηση σχετικά με μεθόδους 
ή τεχνικές με σκοπό την τέλεση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων.

δ) σκόπιμα καθοδηγούν σχετικά με 
την κατασκευή ή τη χρήση εκρηκτικών, 
πυροβόλων όπλων ή άλλων όπλων ή 
επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών, ή 
σχετικά με άλλες ειδικές μεθόδους ή 
τεχνικές, με σκοπό την τέλεση, ή τη 
συμβολή στην τέλεση, τρομοκρατικών 
εγκλημάτων.

Or. en

Τροπολογία 338
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) καθοδήγηση σχετικά με μεθόδους 
ή τεχνικές με σκοπό την τέλεση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων.

δ) σκόπιμα καθοδηγούν σχετικά με 
την κατασκευή ή τη χρήση εκρηκτικών, 
πυροβόλων όπλων ή άλλων όπλων ή 
επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών, ή 
σχετικά με άλλες ειδικές μεθόδους ή 
τεχνικές, με σκοπό την τέλεση, ή τη 
συμβολή στην τέλεση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων.

Or. en
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Τροπολογία 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) καθοδήγηση σχετικά με μεθόδους 
ή τεχνικές με σκοπό την τέλεση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων.

δ) παροχή καθοδήγησης σχετικά με 
μεθόδους ή τεχνικές, μεταξύ άλλων 
σχετικά με την κατασκευή ή τη χρήση 
εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων ή άλλων 
όπλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων 
ουσιών, καθώς και χημικών, βιολογικών, 
ραδιολογικών και πυρηνικών υλικών 
(CBRN), με σκοπό την τέλεση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων.

Or. en

Τροπολογία 340
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με 
την κατασκευή ή τη χρήση εκρηκτικών, 
πυροβόλων όπλων ή άλλων όπλων ή 
επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών, ή 
σχετικά με άλλες ειδικές μεθόδους ή 
τεχνικές, με σκοπό την τέλεση, ή τη 
συμβολή στην τέλεση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων.

Or. en

Τροπολογία 341
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) η έκφραση ριζοσπαστικών, 
επιθετικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων 
στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης για 
ευαίσθητα πολιτικά θέματα δεν 
θεωρείται, ωστόσο, τρομοκρατικό 
περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 342
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου σε τρίτους μέσω των 
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας·

(6) «διάδοση παράνομου 
τρομοκρατικού περιεχομένου»: διάθεση 
παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου 
στο κοινό μέσω των υπηρεσιών των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας με σαφή 
πρόθεση την υποκίνηση, τέλεση ή 
συμβολή στην τέλεση τρομοκρατικού 
εγκλήματος, με εξαίρεση τη διάδοση 
πληροφοριών για εκπαιδευτικούς, 
δημοσιογραφικούς, καλλιτεχνικούς ή 
ερευνητικούς σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου σε τρίτους μέσω των 

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο κοινό μέσω των 
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υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας·

υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας με σαφή πρόθεση την 
υποκίνηση, τέλεση ή συμβολή στην 
τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, με 
εξαίρεση τη διάδοση πληροφοριών για 
εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς, 
καλλιτεχνικούς ή ερευνητικούς σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 344
Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου σε τρίτους μέσω των 
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας·

(6) «διάδοση παράνομου 
τρομοκρατικού περιεχομένου»: διάθεση 
παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου 
σε τρίτους μέσω των υπηρεσιών των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας·

Or. en

Τροπολογία 345
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου σε τρίτους μέσω των 
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας·

(6) «διάδοση παράνομου 
τρομοκρατικού περιεχομένου»: διάθεση 
παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου 
στο κοινό μέσω των υπηρεσιών των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας·

Or. en
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Τροπολογία 346
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου σε τρίτους μέσω των 
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας·

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο κοινό μέσω των 
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας·

Or. en

Τροπολογία 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου σε τρίτους μέσω των 
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας·

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο κοινό μέσω των 
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας·

Or. en

Τροπολογία 348
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου σε τρίτους μέσω των 
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο κοινό μέσω των 
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
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φιλοξενίας· φιλοξενίας·

Or. en

Τροπολογία 349
Michał Boni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου σε τρίτους μέσω των 
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας·

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο κοινό μέσω των 
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας·

Or. en

Τροπολογία 350
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου σε τρίτους μέσω των 
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας·

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο κοινό μέσω των 
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας·

Or. en

Τροπολογία 351
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου σε τρίτους μέσω των 
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας·

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο κοινό μέσω των 
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας·

Or. en

Τροπολογία 352
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) «σχετικά δεδομένα»: μόνο 
δεδομένα συνδρομητή και δεδομένα 
πρόσβασης·

Or. en

Τροπολογία 353
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) «σχετικά δεδομένα»: μόνο 
δεδομένα συνδρομητή και δεδομένα 
πρόσβασης

Or. en

Τροπολογία 354
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) «αρμόδια αρχή»: η διορισμένη 
εθνική δικαστική αρχή στο κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 355
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) «αρμόδια αρχή»: η διορισμένη 
εθνική δικαστική αρχή στο κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 356
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «αναφορά»: ανακοίνωση από 
αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, 
αρμόδιο όργανο της Ένωσης προς 
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με 
στοιχεία που είναι δυνατόν να θεωρηθούν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο 
πάροχος να εξετάσει, σε εθελοντική βάση, 
τη συμβατότητα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που έχει καθορίσει για την 
πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού 
περιεχομένου·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 357
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «αναφορά»: ανακοίνωση από 
αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, 
αρμόδιο όργανο της Ένωσης προς 
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με 
στοιχεία που είναι δυνατόν να θεωρηθούν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο 
πάροχος να εξετάσει, σε εθελοντική βάση, 
τη συμβατότητα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που έχει καθορίσει για την 
πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού 
περιεχομένου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 358
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «αναφορά»: ανακοίνωση από 
αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, 
αρμόδιο όργανο της Ένωσης προς 
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με 
στοιχεία που είναι δυνατόν να θεωρηθούν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο 
πάροχος να εξετάσει, σε εθελοντική βάση, 
τη συμβατότητα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που έχει καθορίσει για την 
πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού 
περιεχομένου·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 359
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «αναφορά»: ανακοίνωση από 
αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, 
αρμόδιο όργανο της Ένωσης προς 
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με 
στοιχεία που είναι δυνατόν να θεωρηθούν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο 
πάροχος να εξετάσει, σε εθελοντική βάση, 
τη συμβατότητα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που έχει καθορίσει για την 
πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού 
περιεχομένου·

διαγράφεται

Or. en


