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Τροπολογία 1
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1 έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ειδικού Εισηγητή του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και 
την προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών κατά την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας A/71/384 16-15794 2/25,

Or. fr

Τροπολογία 2
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1α έχοντας υπόψη το θεματικό 
έγγραφο του Επιτρόπου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, της 5ης Ιουνίου 2015, 
σχετικά με τη δημοκρατική και 
ουσιαστική εποπτεία των υπηρεσιών 
εθνικής ασφαλείας,

Or. fr

Τροπολογία 3
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian
Frunzulică, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 
2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 
2017, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου και για την τροποποίηση 
της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου,

Or. en

Τροπολογία 4
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και 
ιδίως τα άρθρα 6, 7, 8, 10, 11, 12, 21, 48, 
49, 50 και 52,

Or. fr

Τροπολογία 5
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian
Frunzulică, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης 
Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τα 
σωφρονιστικά συστήματα και τις 
συνθήκες κράτησης στις φυλακές 
(2015/2062(INI)),
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Or. en

Τροπολογία 6
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian
Frunzulică, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 3ης 
Μαΐου 2018, σχετικά με την πολυφωνία 
και την ελευθερία των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(2017/2209(INI)),

Or. en

Τροπολογία 7
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 1ης 
Μαρτίου 2018, σχετικά με την 
κατάσταση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2016 (2017/2125(ΙΝΙ)),

Or. en

Τροπολογία 8
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian
Frunzulică, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαΐου 2018, που αφορά την εφαρμογή 
της οδηγίας 2012/29/EΕ για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας (2016/2328(INI)),

Or. en

Τροπολογία 9
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian
Frunzulică, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης 
Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την πρόληψη 
της ριζοσπαστικοποίησης και τη 
στρατολόγηση ευρωπαίων πολιτών από 
τρομοκρατικές οργανώσεις 
(2015/2063(INI)),

Or. en

Τροπολογία 10
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian
Frunzulică, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 
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της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 
Περιφερειών με θέμα «Καταπολέμηση 
της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου 
εξτρεμισμού: μηχανισμοί πρόληψης σε 
τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο»,

Or. en

Τροπολογία 11
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη της τρομοκρατίας,

Or. en

Τροπολογία 12
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 θ(νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το εγχειρίδιο για 
τις υπηρεσίες σωφρονισμού και 
δικαστικής επιτήρησης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης σχετικά με τη 
ριζοσπαστικοποίηση και τον βίαιο 
εξτρεμισμό,

Or. en

Τροπολογία 13
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter
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Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
με θέμα «Αντιμετώπιση της 
ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην 
τρομοκρατία: η Επιτροπή ανταποκρίθηκε 
στις ανάγκες των κρατών μελών, αλλά ο 
συντονισμός και η αξιολόγηση 
εμφανίζουν ορισμένες αδυναμίες»,

Or. en

Τροπολογία 14
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter
Niedermüller, Birgit Sippel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Δημήτρης
Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Ενότητα -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1 Θεμελιώδη δικαιώματα

Or. en

Τροπολογία 15
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Birgit Sippel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Δημήτρης 
Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση 
αντιτρομοκρατικών μέτρων και η 
προστασία των ελευθεριών δεν αποτελούν 
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αντικρουόμενους, αλλά 
συμπληρωματικούς και 
αλληλοενισχυόμενους στόχους·

Or. en

Τροπολογία 16
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elena Valenciano, Doru-Claudian
Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-A α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
βασίζεται στις αξίες της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
ισότητας και της αλληλεγγύης, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς 
και στις αρχές της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι τρομοκρατικές πράξεις συνιστούν μία 
από τις πλέον σοβαρές παραβιάσεις 
αυτών των καθολικών αξιών και αρχών·

Or. en

Τροπολογία 17
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-A β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να καταβάλλει τις μέγιστες 
δυνατές προσπάθειες για να εξασφαλίσει 
την ευημερία των πολιτών της, τους 
οποίους θέτουν σε κίνδυνο οι 
τρομοκράτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
άρθρο 6 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
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Δικαιωμάτων κατοχυρώνει όχι μόνο το 
δικαίωμα στην ελευθερία, αλλά και το 
δικαίωμα στην ασφάλεια, και ότι τα δύο 
αυτά δικαιώματα 
αλληλοσυμπληρώνονται· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε φορά που λαμβάνονται 
μέτρα για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, το δικαίωμα της 
ελευθερίας πρέπει να διαφυλάσσεται σε 
όλες τις περιπτώσεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το άρθρο 10 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων διαφυλάσσει 
το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, 
της συνείδησης και της θρησκείας·

Or. en

Τροπολογία 18
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-A γ λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, απαγορεύεται κάθε 
διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, 
χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή 
κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή 
κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους 
εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού· και 
αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με 
αναπηρίες να επωφεληθούν από μέτρα 
που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους, 
την κοινωνική και επαγγελματική 
ενσωμάτωση, και τη συμμετοχή τους 
στον κοινοτικό βίο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες στην ΕΕ διαφυλάσσει επίσης η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
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δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 19
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
ασφάλεια ενός κράτους μέλους 
συνεπάγεται την ασφάλεια ολόκληρης της 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα 
τελευταία δύο έτη, η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των απειλών που 
προέρχονται από την τρομοκρατία·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες 
έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια, πράγμα 
που σημαίνει ότι τα κράτη πρέπει να 
ακολουθούν πολιτικές που έχουν σαφώς 
καθορισμένους στόχους και οι οποίες 
συμμορφώνονται με τις αρχές της 
αναλογικότητας και της αναγκαιότητας, 
όπως αυτές ορίζονται ιδίως στο διεθνές 
δίκαιο και στη νομολογία της ΕΣΔΑ και 
του ΔΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα 
τελευταία δύο έτη, η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την 
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αλλά ότι 
αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται ποτέ σε 
βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία 20
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ασφάλεια ενός κράτους μέλους 
συνεπάγεται την ασφάλεια ολόκληρης της 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα 
τελευταία δύο έτη, η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των απειλών που 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ασφάλεια ενός κράτους μέλους 
συνεπάγεται την ασφάλεια ολόκληρης της 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα 
τελευταία δύο έτη, η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των απειλών που 
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προέρχονται από την τρομοκρατία· προέρχονται από την τρομοκρατία, αλλά 
ότι δυστυχώς η πρόοδος αυτή 
επιτεύχθηκε υπό την πίεση των 
γεγονότων και όχι σε πλαίσιο πρόληψης·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναρμονισμένη 
προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών 
και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
πρέπει να υπερισχύει στον τομέα αυτό 
προκειμένου να καλυφθούν τα κενά 
απέναντι σε μια διαρκή απειλή 
πρωτοφανούς κλίμακας·

Or. fr

Τροπολογία 21
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ασφάλεια ενός κράτους μέλους 
συνεπάγεται την ασφάλεια ολόκληρης της 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα 
τελευταία δύο έτη, η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των απειλών που 
προέρχονται από την τρομοκρατία·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ασφάλεια ενός κράτους μέλους 
συνεπάγεται την ασφάλεια ολόκληρης της 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα 
τελευταία δύο έτη, η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των απειλών που 
προέρχονται από την τρομοκρατία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, η 
πρόοδος αυτή εξακολουθεί να είναι άνιση 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι 
αναμένονται πάντα σταθερές και συνεχείς 
προσπάθειες·

Or. fr

Τροπολογία 22
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ασφάλεια ενός κράτους μέλους 
συνεπάγεται την ασφάλεια ολόκληρης της 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα 
τελευταία δύο έτη, η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά 
την αντιμετώπιση των απειλών που 
προέρχονται από την τρομοκρατία·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ασφάλεια ενός κράτους μέλους 
συνεπάγεται την ασφάλεια ολόκληρης της 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο 
όσον αφορά την αντιμετώπιση των 
απειλών που προέρχονται από την 
τρομοκρατία οι οποίες απαιτούν ολιστική 
προσέγγιση με τη συνάρθρωση 
εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας 
και συντονισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 23
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ασφάλεια ενός κράτους μέλους 
συνεπάγεται την ασφάλεια ολόκληρης της 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα 
τελευταία δύο έτη, η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά 
την αντιμετώπιση των απειλών που 
προέρχονται από την τρομοκρατία·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ασφάλεια ενός κράτους μέλους 
συνεπάγεται την ασφάλεια ολόκληρης της 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα 
τελευταία δύο έτη, τα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των απειλών που 
προέρχονται από την τρομοκρατία·

Or. fr

Τροπολογία 24
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απόφαση 2178 (2014) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
δικαίως υπενθυμίζει τη σημασία του 
κράτους δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο 
της καταπολέμησης της τρομοκρατίας 
και ότι, διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος τα 
κράτη μέλη να συμβάλουν στη 
ριζοσπαστικοποίηση και την 
ατιμωρησία·

Or. fr

Τροπολογία 25
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική 
ασφάλεια εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της 
ΣΕΕ και στο άρθρο 73 της ΣΛΕΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική 
ασφάλεια εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της 
ΣΕΕ και στο άρθρο 73 της ΣΛΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 3 και το άρθρο 42 
της ΣΛΕΕ, η Ένωση και τα κράτη μέλη 
παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την 
εκτέλεση των καθηκόντων που 
απορρέουν από τις Συνθήκες και η κοινή 
πολιτική ασφάλειας και άμυνας αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 26
Eva Joly
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική 
ασφάλεια εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της 
ΣΕΕ και στο άρθρο 73 της ΣΛΕΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική 
ασφάλεια εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της 
ΣΕΕ και στο άρθρο 73 της ΣΛΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική 
ασφάλεια εξαρτάται όλο και περισσότερο 
από την ευρύτερη ευρωπαϊκή της 
διάσταση· και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εθνική ασφάλεια δεν καθορίζεται σε 
καμία νομική πράξη της Ένωσης και 
αφήνει υπερβολικά ευρύ περιθώριο 
διακριτικής ευχέρειας στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 27
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική 
ασφάλεια εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της 
ΣΕΕ και στο άρθρο 73 της ΣΛΕΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική 
ασφάλεια εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της 
ΣΕΕ και στο άρθρο 73 της ΣΛΕΕ αλλά η 
Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται επίσης να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση του σεβασμού των 
δημοκρατικών αξιών 
συμπεριλαμβανομένων του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 28
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ταυτόχρονα, το άρθρο 4 παράγραφος 2 της 
ΣΛΕΕ ορίζει τον χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης ως τομέα 
συντρέχουσας αρμοδιότητας μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ειδικές 
αρμοδιότητες όσον αφορά τη διευκόλυνση 
και την ενθάρρυνση του συντονισμού και 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ταυτόχρονα, το άρθρο 4 παράγραφος 2 της 
ΣΛΕΕ ορίζει τον χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης ως τομέα 
συντρέχουσας αρμοδιότητας μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ειδικές 
αρμοδιότητες όσον αφορά τη διευκόλυνση 
και την ενθάρρυνση του συντονισμού και 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή 
για δράση της ΕΕ προβλέπεται από το 
άρθρο 67 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 
προκειμένου να εξασφαλίζει «υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας με τη θέσπιση μέτρων 
πρόληψης και καταπολέμησης της 
εγκληματικότητας»· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα εν λόγω μέτρα και δράσεις θα 
πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με το 
πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ένωσης συμπεριλαμβανομένου του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 29
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ταυτόχρονα, το άρθρο 4 παράγραφος 2 της 
ΣΛΕΕ ορίζει τον χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης ως τομέα 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ταυτόχρονα, το άρθρο 4 παράγραφος 2 της 
ΣΛΕΕ ορίζει τον χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης ως τομέα 
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συντρέχουσας αρμοδιότητας μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ειδικές 
αρμοδιότητες όσον αφορά τη διευκόλυνση 
και την ενθάρρυνση του συντονισμού και 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών·

συντρέχουσας αρμοδιότητας μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ειδικές 
αρμοδιότητες όσον αφορά τη διευκόλυνση 
και την ενθάρρυνση του συντονισμού και 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών, καθώς και την εναρμόνιση των 
νομοθεσιών και των πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 30
Doru-Claudian Frunzulică, Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και 
πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ 
και ορισμένων τρίτων χωρών 
συνεργάζονται πολύ αποτελεσματικά μέσω 
της Aντιτρομοκρατικής Oμάδας και σε 
διμερή και πολυμερή βάση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει ένα καθιερωμένο 
σύμπλεγμα δομών που ασχολούνται εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει με την τρομοκρατία, 
ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού 
Αντιτρομοκρατικού Κέντρου της Europol·

Δ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και 
πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ 
και ορισμένων τρίτων χωρών 
συνεργάζονται πολύ αποτελεσματικά μέσω 
της Aντιτρομοκρατικής Oμάδας, ενός 
άτυπου οργάνου εκτός ΕΕ, και σε διμερή 
και πολυμερή βάση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΕΕ διαθέτει ένα καθιερωμένο 
σύμπλεγμα δομών που ασχολούνται εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει με την τρομοκρατία, 
ιδίως μέσω του Κέντρου ανάλυσης 
πληροφοριών της ΕΕ (INTCEN), που 
αποτελεί την πύλη εισόδου στρατηγικών 
πληροφοριών από τις υπηρεσίες 
πληροφοριών και ασφάλειας της ΕΕ, και 
του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού 
Κέντρου της Europol, που αποτελεί τον 
κεντρικό κόμβο ανταλλαγής πληροφοριών 
και συντονισμού μεταξύ των οργάνων 
επιβολής του νόμου στον τομέα της 
αντιτρομοκρατίας σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 31
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten
Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και 
πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ 
και ορισμένων τρίτων χωρών 
συνεργάζονται πολύ αποτελεσματικά 
μέσω της Aντιτρομοκρατικής Oμάδας και 
σε διμερή και πολυμερή βάση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει ένα 
καθιερωμένο σύμπλεγμα δομών που 
ασχολούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με 
την τρομοκρατία, ιδίως μέσω του 
Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου 
της Europol·

Δ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και 
πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ 
και ορισμένων τρίτων χωρών 
συνεργάζονται μέσω της 
Aντιτρομοκρατικής Oμάδας και σε διμερή 
και πολυμερή βάση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Αντιτρομοκρατική Ομάδα διαθέτει 
πλατφόρμα για την ανταλλαγή 
επιχειρησιακών πληροφοριών που έχει 
βελτιώσει την ταχύτητα και την ποιότητα 
των ανταλλασσόμενων πληροφοριών·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει ένα 
καθιερωμένο σύμπλεγμα δομών που 
ασχολούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με 
την τρομοκρατία, ιδίως μέσω του 
Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου 
της Europol και του κέντρου ανάλυσης 
πληροφοριών της ΕΕ (EU INTCEN)·

Or. en

Τροπολογία 32
Helga Stevens

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και 
πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ 
και ορισμένων τρίτων χωρών 
συνεργάζονται πολύ αποτελεσματικά μέσω 
της Aντιτρομοκρατικής Oμάδας και σε 
διμερή και πολυμερή βάση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει ένα καθιερωμένο 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και 
πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ 
και ορισμένων τρίτων χωρών 
συνεργάζονται πολύ αποτελεσματικά μέσω 
της Aντιτρομοκρατικής Oμάδας και σε 
διμερή και πολυμερή βάση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει ένα καθιερωμένο 
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σύμπλεγμα δομών που ασχολούνται εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει με την τρομοκρατία, 
ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού 
Αντιτρομοκρατικού Κέντρου της Europol·

σύμπλεγμα δομών που ασχολούνται εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει με την τρομοκρατία, 
ιδίως το Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό 
Κέντρο της Europol και το Κέντρο 
ανάλυσης πληροφοριών της ΕΕ 
(INTCEN), μέσω των οποίων οι 
πληροφορίες της Αντιτρομοκρατικής 
Ομάδας φθάνουν στους ευρωπαίους 
υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής·

Or. nl

Τροπολογία 33
Monika Hohlmeier, Milan Zver, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivo
Belet, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta
Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και 
πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ 
και ορισμένων τρίτων χωρών 
συνεργάζονται πολύ αποτελεσματικά μέσω 
της Aντιτρομοκρατικής Oμάδας και σε 
διμερή και πολυμερή βάση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει ένα καθιερωμένο 
σύμπλεγμα δομών που ασχολούνται εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει με την τρομοκρατία, 
ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού 
Αντιτρομοκρατικού Κέντρου της Europol·

Δ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και 
πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ 
και ορισμένων τρίτων χωρών 
συνεργάζονται πολύ αποτελεσματικά μέσω 
της Aντιτρομοκρατικής Oμάδας και σε 
διμερή και πολυμερή βάση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει ένα καθιερωμένο 
σύμπλεγμα δομών που ασχολούνται εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει με την τρομοκρατία, 
ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού 
Αντιτρομοκρατικού Κέντρου της Europol, 
του κέντρου ανάλυσης πληροφοριών της 
ΕΕ (EU INTCEN) και το οποίο 
διευκολύνεται από τον Συντονιστή 
Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 34
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και 
πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ 
και ορισμένων τρίτων χωρών 
συνεργάζονται πολύ αποτελεσματικά
μέσω της Aντιτρομοκρατικής Oμάδας και 
σε διμερή και πολυμερή βάση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει ένα 
καθιερωμένο σύμπλεγμα δομών που 
ασχολούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με 
την τρομοκρατία, ιδίως μέσω του 
Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου 
της Europol·

Δ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και 
πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ 
και ορισμένων τρίτων χωρών 
συνεργάζονται μέσω της 
Aντιτρομοκρατικής Oμάδας και σε διμερή 
και πολυμερή βάση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΕΕ διαθέτει ένα σύμπλεγμα δομών 
που ασχολούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει 
με την τρομοκρατία, ιδίως μέσω του 
Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου 
της Europol·

Or. fr

Τροπολογία 35
Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υφιστάμενες υπηρεσίες, υποδομές και 
ικανότητες που δημιουργήθηκαν για να 
αντιμετωπίσουν την απειλή της 
τρομοκρατίας εντός της ΕΕ και των 
κρατών μελών είναι εύρωστες και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο 
αποτελεσματικά χωρίς την ανάγκη 
δημιουργίας πρόσθετων οντοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 36
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποικιλομορφία των περιφερειακών, 
εθνικών, ενωσιακών και διεθνών 
παραγόντων στον τομέα της τρομοκρατίας, 
που διαθέτουν αλληλεπικαλυπτόμενες 
αρμοδιότητες και ανεπαρκώς 
οριοθετημένες εντολές, η πληθώρα των 
τυπικών και άτυπων φόρουμ για τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, 
μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου 
και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς 
και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, 
έχει δημιουργήσει δυσχέρειες όσον αφορά 
τον συντονισμό και τη συνοχή της 
αντίδρασης κατά της τρομοκρατικής 
απειλής·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποικιλομορφία των περιφερειακών, 
εθνικών, ενωσιακών και διεθνών 
παραγόντων στον τομέα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, που 
διαθέτουν αλληλεπικαλυπτόμενες 
αρμοδιότητες και ανεπαρκώς 
οριοθετημένες εντολές, η πληθώρα των 
τυπικών και άτυπων φόρουμ για τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, 
μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου 
και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς 
και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, 
έχει δημιουργήσει δυσχέρειες όσον αφορά 
τον συντονισμό και τη συνοχή της 
αντίδρασης στον τομέα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, 
δεδομένου μάλιστα ότι για την έννοια 
«τρομοκρατία» δεν υφίσταται διεθνώς 
αναγνωρισμένος ορισμός·

Or. fr

Τροπολογία 37
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποικιλομορφία των περιφερειακών, 
εθνικών, ενωσιακών και διεθνών 
παραγόντων στον τομέα της τρομοκρατίας, 
που διαθέτουν αλληλεπικαλυπτόμενες 
αρμοδιότητες και ανεπαρκώς 
οριοθετημένες εντολές, η πληθώρα των 
τυπικών και άτυπων φόρουμ για τη 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαχωριστική γραμμή μεταξύ των 
ενωσιακών και εθνικών αρμοδιοτήτων 
δεν είναι πάντοτε σαφής, γεγονός που 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνεργασίας μεταξύ των δύο επιπέδων 
διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η
ποικιλομορφία των περιφερειακών, 
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συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, 
μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου 
και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς 
και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, 
έχει δημιουργήσει δυσχέρειες όσον αφορά 
τον συντονισμό και τη συνοχή της 
αντίδρασης κατά της τρομοκρατικής 
απειλής·

εθνικών, ενωσιακών και διεθνών 
παραγόντων στον τομέα της τρομοκρατίας, 
που διαθέτουν αλληλεπικαλυπτόμενες 
αρμοδιότητες και ανεπαρκώς 
οριοθετημένες εντολές, η πληθώρα των 
τυπικών και άτυπων φόρουμ για τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, 
μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου 
και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς 
και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, 
έχουν δημιουργήσει δυσχέρειες όσον 
αφορά τον συντονισμό και τη συνοχή της 
αντίδρασης κατά της τρομοκρατικής 
απειλής·

Or. en

Τροπολογία 38
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποικιλομορφία των περιφερειακών, 
εθνικών, ενωσιακών και διεθνών 
παραγόντων στον τομέα της τρομοκρατίας, 
που διαθέτουν αλληλεπικαλυπτόμενες
αρμοδιότητες και ανεπαρκώς 
οριοθετημένες εντολές, η πληθώρα των 
τυπικών και άτυπων φόρουμ για τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, 
μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του 
νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών, 
καθώς και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών 
μελών, έχει δημιουργήσει δυσχέρειες όσον 
αφορά τον συντονισμό και τη συνοχή της 
αντίδρασης κατά της τρομοκρατικής 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποικιλομορφία των περιφερειακών, 
εθνικών, ενωσιακών και διεθνών 
παραγόντων στον τομέα της τρομοκρατίας, 
που διαθέτουν συγκεκριμένες
αρμοδιότητες και διαφορετικές εντολές, η 
πληθώρα των τυπικών και άτυπων φόρουμ 
για τη συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών 
επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών 
πληροφοριών, καθώς και μεταξύ της ΕΕ 
και των κρατών μελών, απαιτούν συνεπείς 
προσπάθειες προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και 
η συνοχή της αντίδρασης κατά της 
τρομοκρατικής απειλής·
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απειλής·

Or. en

Τροπολογία 39
Dubravka Šuica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποικιλομορφία των περιφερειακών, 
εθνικών, ενωσιακών και διεθνών 
παραγόντων στον τομέα της τρομοκρατίας, 
που διαθέτουν αλληλεπικαλυπτόμενες 
αρμοδιότητες και ανεπαρκώς 
οριοθετημένες εντολές, η πληθώρα των 
τυπικών και άτυπων φόρουμ για τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, 
μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του 
νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών, 
καθώς και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών 
μελών, έχει δημιουργήσει δυσχέρειες όσον 
αφορά τον συντονισμό και τη συνοχή της 
αντίδρασης κατά της τρομοκρατικής 
απειλής·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποικιλομορφία των περιφερειακών, 
εθνικών, ενωσιακών και διεθνών 
παραγόντων στον τομέα της τρομοκρατίας, 
που διαθέτουν αλληλεπικαλυπτόμενες 
αρμοδιότητες και ανεπαρκώς 
οριοθετημένες εντολές, η πληθώρα των 
τυπικών και άτυπων φόρουμ για τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, 
καθώς και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών 
μελών, έχουν δημιουργήσει δυσχέρειες 
όσον αφορά τον συντονισμό και τη συνοχή 
της αντίδρασης κατά της τρομοκρατικής 
απειλής·

Or. en

Τροπολογία 40
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποικιλομορφία των περιφερειακών, 
εθνικών, ενωσιακών και διεθνών 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποικιλομορφία των περιφερειακών, 
εθνικών, ενωσιακών και διεθνών 



PE627.791v02-00 24/199 AM\1163127EL.docx

EL

παραγόντων στον τομέα της τρομοκρατίας, 
που διαθέτουν αλληλεπικαλυπτόμενες 
αρμοδιότητες και ανεπαρκώς 
οριοθετημένες εντολές, η πληθώρα των 
τυπικών και άτυπων φόρουμ για τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, 
μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου 
και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς 
και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, 
έχει δημιουργήσει δυσχέρειες όσον αφορά 
τον συντονισμό και τη συνοχή της 
αντίδρασης κατά της τρομοκρατικής 
απειλής·

παραγόντων στον τομέα της τρομοκρατίας, 
που διαθέτουν αλληλεπικαλυπτόμενες 
αρμοδιότητες και ανεπαρκώς 
οριοθετημένες εντολές, η πληθώρα των 
τυπικών και άτυπων φόρουμ για τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, 
μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας, 
επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών 
πληροφοριών, καθώς και μεταξύ της ΕΕ 
και των κρατών μελών, έχει δημιουργήσει 
δυσχέρειες όσον αφορά τον συντονισμό 
και τη συνοχή της αντίδρασης κατά της 
τρομοκρατικής απειλής·

Or. de

Τροπολογία 41
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Péter Niedermüller, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποικιλομορφία των περιφερειακών, 
εθνικών, ενωσιακών και διεθνών 
παραγόντων στον τομέα της τρομοκρατίας, 
που διαθέτουν αλληλεπικαλυπτόμενες 
αρμοδιότητες και ανεπαρκώς 
οριοθετημένες εντολές, η πληθώρα των 
τυπικών και άτυπων φόρουμ για τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, 
μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου 
και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς 
και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, 
έχει δημιουργήσει δυσχέρειες όσον αφορά 
τον συντονισμό και τη συνοχή της 
αντίδρασης κατά της τρομοκρατικής 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποικιλομορφία των περιφερειακών, 
εθνικών, ενωσιακών και διεθνών 
παραγόντων στον τομέα της τρομοκρατίας, 
που διαθέτουν αλληλεπικαλυπτόμενες 
αρμοδιότητες και ανεπαρκώς 
οριοθετημένες εντολές, η πληθώρα των 
τυπικών και άτυπων φόρουμ για τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, 
μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου 
και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς 
και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, 
μπορούν να δημιουργήσουν δυσχέρειες 
όσον αφορά τον συντονισμό και τη συνοχή 
της αντίδρασης κατά της τρομοκρατικής 
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απειλής· απειλής·

Or. en

Τροπολογία 42
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποικιλομορφία των περιφερειακών, 
εθνικών, ενωσιακών και διεθνών 
παραγόντων στον τομέα της 
τρομοκρατίας, που διαθέτουν 
αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και 
ανεπαρκώς οριοθετημένες εντολές, η 
πληθώρα των τυπικών και άτυπων φόρουμ 
για τη συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, 
μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου 
και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς 
και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, 
έχει δημιουργήσει δυσχέρειες όσον αφορά 
τον συντονισμό και τη συνοχή της 
αντίδρασης κατά της τρομοκρατικής 
απειλής·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πληθώρα 
των παραγόντων στον τομέα της 
αντιμετώπισης της τρομοκρατίας 
παρουσιάζει διαφορές ως προς τη φύση, 
την εντολή και τη γεωγραφική κάλυψη, 
όπως και η πληθώρα των τυπικών και 
άτυπων φόρουμ για τη συνεργασία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και η 
κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
διαφόρων περιφερειακών και εθνικών 
οργανισμών, μεταξύ των υπηρεσιών 
επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών 
πληροφοριών, καθώς και μεταξύ της ΕΕ 
και των κρατών μελών, ενδέχεται να 
δημιουργήσουν δυσχέρειες όσον αφορά 
τον συντονισμό και τη συνοχή της 
αντίδρασης κατά της τρομοκρατικής 
απειλής·

Or. fr

Τροπολογία 43
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποικιλομορφία των περιφερειακών, 
εθνικών, ενωσιακών και διεθνών 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποικιλομορφία των περιφερειακών, 
εθνικών, ενωσιακών και διεθνών 
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παραγόντων στον τομέα της τρομοκρατίας, 
που διαθέτουν αλληλεπικαλυπτόμενες 
αρμοδιότητες και ανεπαρκώς 
οριοθετημένες εντολές, η πληθώρα των 
τυπικών και άτυπων φόρουμ για τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, 
μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου 
και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς 
και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, 
έχει δημιουργήσει δυσχέρειες όσον αφορά 
τον συντονισμό και τη συνοχή της 
αντίδρασης κατά της τρομοκρατικής 
απειλής·

παραγόντων στον τομέα της τρομοκρατίας, 
που διαθέτουν αλληλεπικαλυπτόμενες 
αρμοδιότητες και διαφορετικές εντολές, η 
πληθώρα των τυπικών και άτυπων φόρουμ 
για τη συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, 
μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου 
και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς 
και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, 
υπογραμμίζουν την περιπλοκότητα του 
συντονισμού και της συνοχής της 
αντίδρασης κατά της τρομοκρατικής 
απειλής·

Or. en

Τροπολογία 44
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939, δεν διαθέτει αρμοδιότητες για 
τη διενέργεια ερευνών στο πεδίο της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες που 
αφορούν τρομοκρατικές ενέργειες 
απαιτούν συχνά συνεργασία μεταξύ 
διαφόρων κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 45
Dominique Martin



AM\1163127EL.docx 27/199 PE627.791v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
πολύτιμη η συνεισφορά του αρμόδιου για 
την Ένωση Ασφάλειας Επιτρόπου για τη 
συνένωση των πολιτικών της Επιτροπής 
που αφορούν την ανάπτυξη, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημιουργία της θέσης του Επιτρόπου για 
την Ένωση Ασφάλειας σηματοδοτεί τη 
δέσμευση της ΕΕ για την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας, με 
πλήρη σεβασμό του γεγονότος ότι τα 
θέματα αυτά συνιστούν εθνικές 
αρμοδιότητες, όπως ορίζεται στις 
Συνθήκες·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 46
Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

F. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
πολύτιμη η συνεισφορά του αρμόδιου για 
την Ένωση Ασφάλειας Επιτρόπου για τη 
συνένωση των πολιτικών της Επιτροπής 
που αφορούν την ανάπτυξη, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημιουργία της θέσης του Επιτρόπου για 
την Ένωση Ασφάλειας σηματοδοτεί τη 
δέσμευση της ΕΕ για την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας, με 
πλήρη σεβασμό του γεγονότος ότι τα 
θέματα αυτά συνιστούν εθνικές 
αρμοδιότητες, όπως ορίζεται στις 

διαγράφεται
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Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 47
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
πολύτιμη η συνεισφορά του αρμόδιου για 
την Ένωση Ασφάλειας Επιτρόπου για τη 
συνένωση των πολιτικών της Επιτροπής
που αφορούν την ανάπτυξη, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημιουργία της θέσης του Επιτρόπου για 
την Ένωση Ασφάλειας σηματοδοτεί τη 
δέσμευση της ΕΕ για την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε 
θέματα εσωτερικής ασφάλειας, με πλήρη 
σεβασμό του γεγονότος ότι τα θέματα αυτά 
συνιστούν εθνικές αρμοδιότητες, όπως 
ορίζεται στις Συνθήκες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας 
Επίτροπος είναι ένας παράγοντας που 
συμμετέχει στην ανάπτυξη, την εφαρμογή, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία της 
θέσης του Επιτρόπου για την Ένωση 
Ασφάλειας σηματοδοτεί τη δέσμευση της 
ΕΕ για την ενθάρρυνση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα 
εσωτερικής ασφάλειας, με πλήρη σεβασμό 
του γεγονότος ότι τα θέματα αυτά 
συνιστούν εθνικές αρμοδιότητες, όπως 
ορίζεται στις Συνθήκες· εμμένει στην 
άποψη ότι οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως ορίζονται από τις 
διεθνείς πράξεις, προκειμένου να μην 
υπονομεύονται οι αξίες που ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 48
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
πολύτιμη η συνεισφορά του αρμόδιου για 
την Ένωση Ασφάλειας Επιτρόπου για τη 
συνένωση των πολιτικών της Επιτροπής 
που αφορούν την ανάπτυξη, την εφαρμογή, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία της 
θέσης του Επιτρόπου για την Ένωση
Ασφάλειας σηματοδοτεί τη δέσμευση της 
ΕΕ για την ενθάρρυνση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα 
εσωτερικής ασφάλειας, με πλήρη σεβασμό 
του γεγονότος ότι τα θέματα αυτά 
συνιστούν εθνικές αρμοδιότητες, όπως 
ορίζεται στις Συνθήκες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
πολύτιμη η συνεισφορά του αρμόδιου για 
την Ένωση Ασφάλειας Επιτρόπου για τη 
συνένωση των πολιτικών της Επιτροπής 
που αφορούν την ανάπτυξη, την εφαρμογή, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία της 
θέσης του Επιτρόπου για τις πολιτικές της 
Ένωσης Ασφάλειας σηματοδοτεί τη 
δέσμευση της ΕΕ για την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε 
θέματα εσωτερικής και εξωτερικής 
ασφάλειας, καθώς και την εναρμόνιση 
της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και 
τη διασφάλιση καλύτερης συνεργασίας 
μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου 
και των δικαστικών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 49
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
πολύτιμη η συνεισφορά του αρμόδιου για 
την Ένωση Ασφάλειας Επιτρόπου για τη 
συνένωση των πολιτικών της Επιτροπής 
που αφορούν την ανάπτυξη, την εφαρμογή, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία της 
θέσης του Επιτρόπου για την Ένωση 
Ασφάλειας σηματοδοτεί τη δέσμευση της 
ΕΕ για την ενθάρρυνση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα 
εσωτερικής ασφάλειας, με πλήρη σεβασμό 
του γεγονότος ότι τα θέματα αυτά 
συνιστούν εθνικές αρμοδιότητες, όπως 
ορίζεται στις Συνθήκες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
πολύτιμη η συνεισφορά του αρμόδιου για 
την Ένωση Ασφάλειας Επιτρόπου για τη 
συνένωση των πολιτικών της Επιτροπής 
που αφορούν την ανάπτυξη, την εφαρμογή, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία της 
θέσης του Επιτρόπου για την Ένωση 
Ασφάλειας σηματοδοτεί τη δέσμευση της 
ΕΕ για την ενθάρρυνση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα 
εσωτερικής ασφάλειας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει 
ισχυρότερο ρόλο στη διενέργεια 
εγκάρσιων εκτιμήσεων των επιπτώσεων, 
ιδίως στον τομέα των θεμελιωδών 
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δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 50
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
πολύτιμη η συνεισφορά του αρμόδιου για 
την Ένωση Ασφάλειας Επιτρόπου για τη 
συνένωση των πολιτικών της Επιτροπής 
που αφορούν την ανάπτυξη, την εφαρμογή, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία της 
θέσης του Επιτρόπου για την Ένωση 
Ασφάλειας σηματοδοτεί τη δέσμευση της 
ΕΕ για την ενθάρρυνση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα 
εσωτερικής ασφάλειας, με πλήρη σεβασμό 
του γεγονότος ότι τα θέματα αυτά 
συνιστούν εθνικές αρμοδιότητες, όπως 
ορίζεται στις Συνθήκες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
πολύτιμη η συνεισφορά του αρμόδιου για 
την Ένωση Ασφάλειας Επιτρόπου για τη 
συνένωση των πολιτικών της Επιτροπής 
που αφορούν την ανάπτυξη, την εφαρμογή, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία της 
θέσης του Επιτρόπου για την Ένωση 
Ασφάλειας σηματοδοτεί τη δέσμευση της 
ΕΕ για τη στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα 
εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, με πλήρη 
σεβασμό του γεγονότος ότι τα θέματα αυτά 
συνιστούν εθνικές αρμοδιότητες, όπως 
ορίζεται στις Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 51
Helga Stevens

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
συντονιστής αντιτρομοκρατικής δράσης 
της ΕΕ με βάση την εντολή του όπως 
καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο διασφαλίζει την εφαρμογή και 
την αξιολόγηση της στρατηγικής και τον 
συντονισμό του έργου εντός της Ένωσης 
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και διευκολύνει την επαφή μεταξύ της 
Ένωσης και τρίτων χωρών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο συντονιστής 
αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ δίνει 
πολύτιμες συμβουλές στα θεσμικά 
όργανα, τις υπηρεσίες και τα κράτη μέλη 
της ΕΕ και διατηρεί επαφή μαζί τους·

Or. nl

Τροπολογία 52
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι 
ένας τομέας πολιτικής όπου υπάρχει 
επικάλυψη πολλών φορέων και των 
καθηκόντων τους, ιδίως όσον αφορά 
στρατηγικές που μπορούν να εγκριθούν 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το 
Συμβούλιο της ΕΕ και την Επιτροπή, 
γεγονός που καθιστά ασαφές ποιο όργανο 
είναι επικεφαλής· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η ύπαρξη του Επιτρόπου για την Ένωση 
Ασφάλειας και η οριοθέτηση των 
αρμοδιοτήτων του έναντι του Συντονιστή 
Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ 
περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τα 
ζητήματα συντονισμού·

Or. en

Τροπολογία 53
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
συντονιστής αντιτρομοκρατικής δράσης 
της ΕΕ αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
συντονιστής αντιτρομοκρατικής δράσης 
εξασφαλίζει την ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων·

Or. fr

Τροπολογία 54
Geoffrey Van Orden, Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Συντονιστής Αντιτρομοκρατικής Δράσης 
της ΕΕ έχει αποδειχτεί χρήσιμη γέφυρα 
μεταξύ των διαφορετικών θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και με τα κράτη μέλη, 
ωστόσο η εντολή και το καθεστώς του 
είναι ανεπαρκώς οριοθετημένα·

Or. en

Τροπολογία 55
Monika Hohlmeier, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Dubravka Šuica, Ivo
Belet, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Artis Pabriks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 
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Ιουλίου 2017, το Κοινοβούλιο ίδρυσε μια 
προσωρινή Ειδική Επιτροπή για την 
Τρομοκρατία (TERR) με σκοπό να 
εκφράσει την άποψη του Κοινοβουλίου 
όσον αφορά τα πρακτικά και νομοθετικά 
κενά στο τρέχον αντιτρομοκρατικό 
καθεστώς που επέτρεψαν να συμβούν οι 
πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην 
ΕΕ και να διατυπώσει συστάσεις που θα 
επέτρεπαν την αντιμετώπιση της 
τρομοκρατικής απειλής σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 56
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου να επιτραπεί στο 
Κοινοβούλιο να αφιερώσει επαρκή 
προσοχή και τις συγκεκριμένες 
προσπάθειες που είναι αναγκαίες για να 
συμβάλει αποτελεσματικά και να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θέτει η 
τρομοκρατία, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
μια μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή 
αρμόδια για την εσωτερική ασφάλεια και 
την τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η δημιουργία της εν λόγω μόνιμης 
κοινοβουλευτικής επιτροπής θα 
σηματοδοτήσει τη δέσμευση και την 
επίγνωση του Κοινοβουλίου όσον αφορά 
τη σημασία των ζητημάτων της 
εσωτερικής ασφάλειας, του διεθνούς 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας, που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή των ανησυχιών των 
πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
θα αντανακλά επίσης τη σημασία του εν 
λόγω ζητήματος για το Κοινοβούλιο και 
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θα αντικατοπτρίζει το θεσμικό πλαίσιο σε 
άλλα όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, 
όπως η δημιουργία μίας ειδικής ομάδας 
για την Ένωση Ασφάλειας και ο 
διορισμός ενός Επιτρόπου αρμόδιου για 
την Ένωση Ασφάλειας, η δημιουργία ενός 
Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου 
(ECTC) εντός της Ευρωπόλ, καθώς και η 
ύπαρξη της Ομάδας «Τρομοκρατία» 
εντός του Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 57
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 88 
νομικώς δεσμευτικά αντιτρομοκρατικά 
μέτρα που προτάθηκαν από τον 
Σεπτέμβριο του 2001 έως το καλοκαίρι 
του 2013 μόνον το ένα τέταρτο είχε 
υποβληθεί σε εκτιμήσεις επιπτώσεων και 
μόνον το ένα τρίτο σε δημόσια 
διαβούλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία έτη η αναλογία αυτή έχει 
βελτιωθεί και οι πιο πρόσφατες 
πρωτοβουλίες που παρουσίασε η 
Επιτροπή το 2017 και το 2018 
συνοδεύονταν από την αναγκαία 
αιτιολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
θεματολόγιο για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, που ενέκρινε η Επιτροπή το 
2015, ενίσχυσε επίσης την πολιτική της 
όσον αφορά τη διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 58
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 88 
νομικώς δεσμευτικά αντιτρομοκρατικά 
μέτρα που προτάθηκαν από τον 
Σεπτέμβριο του 2001 έως το καλοκαίρι του 
2013 μόνον το ένα τέταρτο είχε υποβληθεί 
σε εκτιμήσεις επιπτώσεων και μόνον το 
ένα τρίτο σε δημόσια διαβούλευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη 
η αναλογία αυτή έχει βελτιωθεί και οι πιο 
πρόσφατες πρωτοβουλίες που 
παρουσίασε η Επιτροπή το 2017 και το 
2018 συνοδεύονταν από την αναγκαία 
αιτιολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
θεματολόγιο για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, που ενέκρινε η Επιτροπή το 
2015, ενίσχυσε επίσης την πολιτική της 
όσον αφορά τη διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 88 
νομικώς δεσμευτικά αντιτρομοκρατικά 
μέτρα που προτάθηκαν από τον 
Σεπτέμβριο του 2001 έως το καλοκαίρι του 
2013 μόνον το ένα τέταρτο είχε υποβληθεί 
σε εκτιμήσεις επιπτώσεων και μόνον το 
ένα τρίτο σε δημόσια διαβούλευση·

Or. fr

Τροπολογία 59
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 88 
νομικώς δεσμευτικά αντιτρομοκρατικά 
μέτρα που προτάθηκαν από τον 
Σεπτέμβριο του 2001 έως το καλοκαίρι του 
2013 μόνον το ένα τέταρτο είχε υποβληθεί 
σε εκτιμήσεις επιπτώσεων και μόνον το 
ένα τρίτο σε δημόσια διαβούλευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη η 
αναλογία αυτή έχει βελτιωθεί και οι πιο 
πρόσφατες πρωτοβουλίες που παρουσίασε 
η Επιτροπή το 2017 και το 2018 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 88 
νομικώς δεσμευτικά αντιτρομοκρατικά 
μέτρα που προτάθηκαν από τον 
Σεπτέμβριο του 2001 έως το καλοκαίρι του 
2013 μόνον το ένα τέταρτο είχε υποβληθεί 
σε εκτιμήσεις επιπτώσεων και μόνον το 
ένα τρίτο σε δημόσια διαβούλευση και ότι 
γενικά η απουσία δημόσιων 
διαβουλεύσεων και εκ των προτέρων 
εκτιμήσεων δεν αντισταθμίστηκε από εκ 
των υστέρων επισκοπήσεις ή 
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συνοδεύονταν από την αναγκαία 
αιτιολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
θεματολόγιο για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, που ενέκρινε η Επιτροπή το 
2015, ενίσχυσε επίσης την πολιτική της 
όσον αφορά τη διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

αξιολογήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία έτη η αναλογία αυτή έχει 
βελτιωθεί και οι πιο πρόσφατες 
πρωτοβουλίες που παρουσίασε η Επιτροπή 
το 2017 και το 2018 συνοδεύονταν από την 
αναγκαία αιτιολόγηση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το θεματολόγιο για τη βελτίωση 
της νομοθεσίας, που ενέκρινε η Επιτροπή 
το 2015, ενίσχυσε επίσης την πολιτική της
όσον αφορά τη διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα αντιτρομοκρατικά μέτρα έχουν 
μεγαλύτερη νομιμότητα και 
αποτελεσματικότητα όταν οι οργανώσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμμετέχουν 
στο στάδιο της χάραξης πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 60
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 88 
νομικώς δεσμευτικά αντιτρομοκρατικά 
μέτρα που προτάθηκαν από τον 
Σεπτέμβριο του 2001 έως το καλοκαίρι του 
2013 μόνον το ένα τέταρτο είχε υποβληθεί 
σε εκτιμήσεις επιπτώσεων και μόνον το 
ένα τρίτο σε δημόσια διαβούλευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη η 
αναλογία αυτή έχει βελτιωθεί και οι πιο 
πρόσφατες πρωτοβουλίες που παρουσίασε 
η Επιτροπή το 2017 και το 2018 
συνοδεύονταν από την αναγκαία 
αιτιολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
θεματολόγιο για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, που ενέκρινε η Επιτροπή το 
2015, ενίσχυσε επίσης την πολιτική της 
όσον αφορά τη διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 88 
νομικώς δεσμευτικά αντιτρομοκρατικά 
μέτρα που προτάθηκαν από τον 
Σεπτέμβριο του 2001 έως το καλοκαίρι του 
2013 μόνον το ένα τέταρτο είχε υποβληθεί 
σε εκτιμήσεις επιπτώσεων και μόνον το 
ένα τρίτο σε δημόσια διαβούλευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη η 
αναλογία αυτή έχει βελτιωθεί και οι πιο 
πρόσφατες πρωτοβουλίες που παρουσίασε 
η Επιτροπή το 2017 και το 2018 
συνοδεύονταν από την αναγκαία 
αιτιολόγηση·

Or. fr
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Τροπολογία 61
Monika Hohlmeier, Milan Zver, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivo
Belet, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta
Gardini, Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 88 
νομικώς δεσμευτικά αντιτρομοκρατικά 
μέτρα που προτάθηκαν από τον 
Σεπτέμβριο του 2001 έως το καλοκαίρι του 
2013 μόνον το ένα τέταρτο είχε υποβληθεί 
σε εκτιμήσεις επιπτώσεων και μόνον το 
ένα τρίτο σε δημόσια διαβούλευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη η 
αναλογία αυτή έχει βελτιωθεί και οι πιο 
πρόσφατες πρωτοβουλίες που παρουσίασε 
η Επιτροπή το 2017 και το 2018 
συνοδεύονταν από την αναγκαία 
αιτιολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
θεματολόγιο για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, που ενέκρινε η Επιτροπή το 
2015, ενίσχυσε επίσης την πολιτική της 
όσον αφορά τη διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 88 
νομικώς δεσμευτικά αντιτρομοκρατικά 
μέτρα που προτάθηκαν από τον 
Σεπτέμβριο του 2001 έως το καλοκαίρι του 
2013 μόνον το ένα τέταρτο είχε υποβληθεί 
σε εκτιμήσεις επιπτώσεων και μόνον το 
ένα τρίτο σε δημόσια διαβούλευση1α· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη η 
αναλογία αυτή έχει βελτιωθεί και οι πιο 
πρόσφατες πρωτοβουλίες που παρουσίασε 
η Επιτροπή το 2017 και το 2018 
συνοδεύονταν από την αναγκαία 
αιτιολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
θεματολόγιο για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, που ενέκρινε η Επιτροπή το 
2015, ενίσχυσε επίσης την πολιτική της 
όσον αφορά τη διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

__________________

1a Μελέτη με θέμα «Πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
αντιτρομοκρατίας: Συνάφεια, Συνοχή και 
Αποτελεσματικότητα» που ανατέθηκε 
από το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων 
των Πολιτών και Συνταγματικών 
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, PE 583.124, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(201
7)583124_EN.pdf

Or. en
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Τροπολογία 62
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. υπενθυμίζει ότι, εν προκειμένω, 
στον, ιδιαίτερα ευαίσθητο, τομέα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, η 
δημόσια διαβούλευση, μολονότι μπορεί να 
υποστηριχθεί, δεν συνιστά  
αναγκαιότητα·

Or. fr

Τροπολογία 63
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη συνολική αξιολόγηση της πολιτικής 
ασφαλείας της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η ελλιπής εφαρμογή είναι μία
από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ένωση Ασφαλείας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη συνολική αξιολόγηση της πολιτικής 
ασφαλείας της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η ελλιπής εφαρμογή καθώς και 
η ανάγκη να υποστηριχθούν οι ενέργειες 
των κρατών μελών (μεθοδολογία 
αξιολόγησης κινδύνου, ΧΒΡΠ και 
προστασία των ευάλωτων στόχων, 
διαχείριση κρίσεων)είναι κάποιες από τις 
κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ένωση Ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η εφαρμογή είναι εσφαλμένη αν δεν 
αξιολογούνται οι κοινωνικές επιπτώσεις 
και οι επιπτώσεις στην ασφάλεια των 
πολιτικών εσωτερικής και εξωτερικής 
δράσης, ιδίως όσον αφορά τη συνοχή και 
τη συνέπειά τους με τον σκοπό της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας και 
της αποτροπής της στρατολόγησης 
τρομοκρατών·
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Τροπολογία 64
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη συνολική αξιολόγηση της πολιτικής 
ασφαλείας της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η ελλιπής εφαρμογή είναι μία 
από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ένωση Ασφαλείας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη συνολική αξιολόγηση της πολιτικής 
ασφαλείας της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η πλημμελής εφαρμογή είναι 
μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η Ένωση Ασφαλείας·

Or. fr

Τροπολογία 65
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
κατάρτισε βάσει της κοινής θέσης 
2001/931/ΚΕΠΠΑ κατάλογο προσώπων, 
ομάδων και οντοτήτων που εμπλέκονται 
σε τρομοκρατικές πράξεις και υπόκεινται 
σε περιοριστικά μέτρα, συγκεκριμένα τη 
δέσμευση των κεφαλαίων και των λοιπών 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων, και ενισχυμένα μέτρα στον 
τομέα της αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις·

Or. en
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Τροπολογία 66
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αξιολόγηση των αντιτρομοκρατικών 
μέτρων είναι ζωτικής σημασίας 
προκειμένου να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους και να 
καθοριστεί κατά πόσο χρειάζονται 
πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι 
ελλείψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υφίσταται διαφορά μεταξύ της 
παρακολούθησης του βαθμού υλοποίησης 
και της πραγματικής αποτελεσματικότητας 
των εφαρμοζόμενων μέτρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μεταξύ του 2001 και του 2016 
εκπονήθηκαν 17 εκθέσεις 
παρακολούθησης της εφαρμογής και 
αξιολόγησης, σε σύγκριση με 10 
αντιτρομοκρατικές στρατηγικές και 55 
νομοθετικά και μη δεσμευτικά μέτρα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αξιολόγηση των αντιτρομοκρατικών 
μέτρων είναι ζωτικής σημασίας 
προκειμένου να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους και να 
καθοριστεί κατά πόσο χρειάζονται 
πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι 
ελλείψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υφίσταται διαφορά μεταξύ της 
παρακολούθησης του βαθμού υλοποίησης 
και της πραγματικής αποτελεσματικότητας 
των εφαρμοζόμενων μέτρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μεταξύ του 2001 και του 2016 
εκπονήθηκαν 17 εκθέσεις 
παρακολούθησης της εφαρμογής και 
αξιολόγησης, σε σύγκριση με 10 
αντιτρομοκρατικές στρατηγικές και 55 
νομοθετικά και μη δεσμευτικά μέτρα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό 
να εφαρμόζουν ταχέως τα κράτη μέλη 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία προκειμένου 
μην υπάρχει κανένα αδύνατο σημείο στο 
ευρωπαϊκό οπλοστάσιο·

Or. fr

Τροπολογία 67
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αξιολόγηση των αντιτρομοκρατικών 
μέτρων είναι ζωτικής σημασίας 
προκειμένου να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους και να 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αξιολόγηση των αντιτρομοκρατικών 
μέτρων είναι ζωτικής σημασίας 
προκειμένου να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητα, η συνοχή, η 
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καθοριστεί κατά πόσο χρειάζονται 
πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστούν 
οι ελλείψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υφίσταται διαφορά μεταξύ της 
παρακολούθησης του βαθμού υλοποίησης 
και της πραγματικής αποτελεσματικότητας 
των εφαρμοζόμενων μέτρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μεταξύ του 2001 και του 2016 
εκπονήθηκαν 17 εκθέσεις 
παρακολούθησης της εφαρμογής και 
αξιολόγησης, σε σύγκριση με 10 
αντιτρομοκρατικές στρατηγικές και 55 
νομοθετικά και μη δεσμευτικά μέτρα·

συνέπεια και ο σεβασμός τους για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και να καθοριστεί 
κατά πόσο χρειάζονται πρόσθετα μέτρα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται 
διαφορά μεταξύ της παρακολούθησης του 
βαθμού υλοποίησης και της πραγματικής 
αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων 
μέτρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 
του 2001 και του 2016 εκπονήθηκαν 17 
εκθέσεις παρακολούθησης της εφαρμογής 
και αξιολόγησης, σε σύγκριση με 10 
αντιτρομοκρατικές στρατηγικές και 55 
νομοθετικά και μη δεσμευτικά μέτρα·

Or. fr

Τροπολογία 68
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
ισχυροποίηση του ρόλου της ΕΕ στις 
στρατηγικές αντιτρομοκρατίας θα πρέπει 
να συνεπάγεται επίσης ενισχυμένη 
κοινοβουλευτική εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 69
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιτρομοκρατική νομοθεσία δεν πρέπει 
ποτέ να μειώνει ούτε να περιορίζει το 
κεκτημένο της Ένωσης όσον αφορά τα 
δικονομικά δικαιώματα·



PE627.791v02-00 42/199 AM\1163127EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 70
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 η 
συντριπτική πλειονότητα των 
τρομοκρατικών επιθέσεων σημειώθηκαν 
στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, 
τη Νότια Ασία και την υποσαχάρια 
Αφρική, αντιπροσωπεύοντας το 84 % 
όλων των επιθέσεων και το 94 % του 
συνόλου των θανάτων σύμφωνα με τον 
παγκόσμιο δείκτη τρομοκρατίας για το 
2017·

Or. fr

Τροπολογία 71
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες ή 
η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακροδεξιός, ακροαριστερός και 
εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από ομάδες που επικαλούνται το Ισλάμ με 
διεστραμμένο τρόπο, όπως η Ντάες ή η 
Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
95 % των θυμάτων τέτοιων 
τρομοκρατικών ομάδων σε παγκόσμιο 
επίπεδο είναι μουσουλμάνοι· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο ακροδεξιός, ακροαριστερός 
και εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελούν σημαντικές απειλές, και η 
έκθεση ΤΕ-SAT της Ευρωπόλ για το 2018 



AM\1163127EL.docx 43/199 PE627.791v02-00

EL

σημειώνει ότι, συνολικά, οι εθνικιστικές 
και αποσχιστικές επιθέσεις αποτελούσαν 
τον μεγαλύτερο αριθμό (137) των 
επιθέσεων στην ΕΕ και προειδοποιεί ότι 
οι πολιτικοί, τα δημόσια πρόσωπα, τα 
πολιτικά κόμματα, οι πρωτοβουλίες 
πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης που 
έχουν επικριτική άποψη για τον δεξιό 
εξτρεμισμό ή υποστηρίζουν πολιτικές 
υπέρ της μετανάστευσης αποτελούν 
πιθανούς στόχους δεξιού εξτρεμισμού·

Or. en

Τροπολογία 72
Elena Valenciano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες ή 
η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακροδεξιός, ακροαριστερός και 
εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τρομοκρατική απειλή είναι ορατή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2017 
αντιστοιχούσε σε 205 επιθέσεις που 
απέτυχαν, ματαιώθηκαν ή 
ολοκληρώθηκαν και οι οποίες, σε 
ποσοστό 82 %, διαπράχθηκαν με κίνητρα 
και από δράστες εντός της ΕΕ 
(αυτονομιστές: 67 %), εξτρεμιστική 
αριστερά: 12 %, εξτρεμιστική αριστερά: 
3 %) και σε ποσοστό 16 % με κίνητρα και 
από δράστες της Τζιχάντ)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια τα κράτη 
μέλη της ΕΕ έχουν υποστεί σοβαρές 
τρομοκρατικές επιθέσεις που 
διαπράττονται ή εμπνέονται από ομάδες 
τζιχαντιστών, όπως η Ντάες ή η Αλ 
Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακροδεξιός, ακροαριστερός και 
εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·

Or. es
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Τροπολογία 73
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες 
ή η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακροδεξιός, ακροαριστερός και 
εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί
ανησυχία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τρομοκρατία υφίσταται εδώ και πολλά
χρόνια σε όλο τον κόσμο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ευρωπόλ αναφέρει ότι οι
επιθέσεις που εμπνέονται από τον 
θρησκευτικό εξτρεμισμό ευθύνονται για 
τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων τα 
τελευταία χρόνια στα κράτη μέλη της ΕΕ·
λαμβάνοντας υπόψη ότι εθνικιστικές 
επιθέσεις αποτελούν το μεγαλύτερο 
ποσοστό επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ακροδεξιά και η ακροαριστερή 
εξτρεμιστική βία αποτελούν επίσης 
ζητήματα που προκαλούν ανησυχία·

Or. en

Τροπολογία 74
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες ή 
η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακροδεξιός, ακροαριστερός και 
εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
φαινόμενο της τρομοκρατίας δεν είναι 
καινοφανές στην Ευρώπη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια τα κράτη 
μέλη της ΕΕ έχουν υποστεί σοβαρές 
τρομοκρατικές επιθέσεις που 
διαπράττονται ή εμπνέονται από ομάδες 
τζιχαντιστών, όπως η Ντάες ή η Αλ 
Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακροδεξιός, ακροαριστερός και 
εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
παραμένουν ζητήματα που προκαλούν 
ανησυχία όπως αποδεικνύει η σφαγή στο 
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νησί Ουτόγια το 2011·

Or. en

Τροπολογία 75
Dominique Martin, André Elissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες ή 
η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακροδεξιός, ακροαριστερός και 
εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
στη μεγάλη πλειοψηφία τους από ομάδες 
τζιχαντιστών, όπως το ισλαμικό κράτος
Ντάες ή η Αλ Κάιντα·

Or. fr

Τροπολογία 76
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες ή 
η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακροδεξιός, ακροαριστερός και 
εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από τις λεγόμενες ομάδες τζιχαντιστών,
όπως η Ντάες ή η Αλ Κάιντα, την 
ακροδεξιά, και τον εθνικιστικό 
αποσχιστικό εξτρεμισμό, ότι το 67 % των 
τρομοκρατικών ενεργειών το 2017 
οφείλονταν στο αποσχιστικό εθνικιστικό 
κίνημα και το 16 % στον τζιχαντισμό·
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Τροπολογία 77
Heinz K. Becker, Artis Pabriks, Milan Zver, Péter Niedermüller, Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες ή
η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακροδεξιός, ακροαριστερός και 
εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες, η 
Αλ Κάιντα και η Χεζμπολάχ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο ακροδεξιός, ακροαριστερός 
και εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός
και η κρατικά χρηματοδοτούμενη 
τρομοκρατία αποτελούν επίσης ζητήματα 
που προκαλούν ανησυχία·

Or. en

Τροπολογία 78
Monika Hohlmeier, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Milan
Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες ή
η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακροδεξιός, ακροαριστερός και 
εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από εν μέρει κρατικά χρηματοδοτούμενες
ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες, η Αλ 
Κάιντα ή η Χεζμπολάχ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο ακροδεξιός, ακροαριστερός 
και εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·
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Or. en

Τροπολογία 79
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες ή 
η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακροδεξιός, ακροαριστερός και 
εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται, 
υποστηρίζονται ή εμπνέονται από
τρομοκρατικές ομάδες τζιχαντιστών, όπως 
η Ντάες ή η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο ακροδεξιός, ακροαριστερός 
και εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·

Or. de

Τροπολογία 80
Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες ή 
η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακροδεξιός, ακροαριστερός και 
εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες, η 
Χεζμπολάχ ή η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο ακροδεξιός, ακροαριστερός 
και εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·

Or. en
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Τροπολογία 81
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες ή 
η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακροδεξιός, ακροαριστερός και 
εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες, η 
Χεζμπολάχ ή η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο ακροδεξιός, ακροαριστερός 
και εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·

Or. en

Τροπολογία 82
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που διαπράττονται ή εμπνέονται 
από ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες ή 
η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακροδεξιός, ακροαριστερός και 
εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια η Ευρώπη έχει υποστεί 
σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις που 
διαπράττονται ή εμπνέονται από ομάδες 
τζιχαντιστών, όπως η Ντάες, η Χεζμπολάχ
ή η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακροδεξιός, ακροαριστερός και
εθνικιστικός αποσχιστικός εξτρεμισμός 
αποτελεί επίσης ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία·

Or. en
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Τροπολογία 83
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αριστεροί βίαιοι εξτρεμιστές στοχοποιούν 
κυρίως την κυβέρνηση, τους 
οικονομικούς θεσμούς και τους 
αξιωματούχους της αστυνομίας1a·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεξιοί βίαιοι 
εξτρεμιστές διακατέχονται κυρίως από 
την ιδέα ότι το ανήκειν σε μια 
συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα, έθνος ή
φυλή καθορίζει την αξία ενός ανθρώπινου 
όντος και συνεπώς, στοχοποιούν 
ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι 
μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι άστεγοι ή 
τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι Εβραίοι ή 
οι θρησκευτικές μειονότητες2a·
λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι αριστεροί 
όσο και οι δεξιοί βίαιοι εξτρεμιστές 
αποσκοπούν στην ανατροπή των 
δημοκρατικών, φιλελεύθερων 
συστημάτων που διέπονται από το 
κράτος δικαίου στην ΕΕ ενώ, παράλληλα, 
δεν σέβονται το μονοπώλιο του κράτους 
όσον αφορά τη νόμιμη χρήση βίας· 

__________________

1a Ευρωπόλ, Έκθεση σχετικά με την 
τρομοκρατική δραστηριότητα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση: κατάσταση και 
τάσεις, σ. 48

2α

https://www.verfassungsschutz.de/en/field
s-of-work/right-wing-extremism/what-is-
right-wing-extremism

Or. en

Τροπολογία 84
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
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Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ το 
2017 χαρακτηρίστηκαν ως αποσχιστικές 
επιθέσεις (137 από τις 205) αλλά 
προξένησαν πρωτίστως υλικές 
ζημίες1a·λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
απειλές από τον εθνικιστικό αποσχιστικό 
εξτρεμισμό πηγάζουν τόσο εντός όσο και 
εκτός της επικράτειας της ΕΕ και το 
PKK αποτελεί το χαρακτηριστικότερο 
παράδειγμα αυτού· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η έκθεση TE-SAT της Ευρωπόλ για το 
2018 αναφέρει ότι, σήμερα, δεν υπάρχουν 
τρομοκρατικά δίκτυα σε επίπεδο ΕΕ που 
ωθούνται από τα φαινόμενα εξτρεμισμού 
που περιγράφονται παραπάνω1β·

__________________

1a Ευρωπόλ, Έκθεση σχετικά με την 
τρομοκρατική δραστηριότητα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση: κατάσταση και 
τάσεις, 2018, σ. 45

1b Ευρωπόλ, Έκθεση σχετικά με την 
τρομοκρατική δραστηριότητα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση: κατάσταση και 
τάσεις, 2018, σ. 45επ

Or. en

Τροπολογία 85
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
TE-SAT της Ευρωπόλ για το 2018 
αναφέρει σαφώς ότι καμία από τις 
αναφερόμενες δραστηριότητες σε 
οποιαδήποτε κατηγορία τρομοκρατίας 
δεν έχει υπάρξει τόσο θανατηφόρα και 
δεν είχε τόσο μεγάλο αντίκτυπο στην 
κοινωνία στο σύνολό της όπως εκείνες 
που διέπραξαν τζιχαντιστές τρομοκράτες· 

__________________

1a Ευρωπόλ, Έκθεση σχετικά με την 
τρομοκρατική δραστηριότητα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση: κατάσταση και 
τάσεις, 2018, σ. 4

Or. en

Τροπολογία 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον 
μια τρομοκρατική επίθεση ορίζεται ως « 
μέρος ευρείας και συστηματικής 
επίθεσης που κατευθύνεται κατά 
οποιουδήποτε αμάχου πληθυσμού, εν 
γνώσει της επίθεσης», οι θάνατοι από 
τρομοκρατικές ενέργειες καταγράφονται 
με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 
7 του Καταστατικού της Ρώμης του 
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της 17ης 
Ιουλίου 1998.

Or. en

Τροπολογία 87
Eva Joly
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
αυξανόμενος κίνδυνος ανταποδοτικής 
τρομοκρατίας από βίαιες ακροδεξιές 
ομάδες και υποστηρικτές της υπεροχής 
της λευκής φυλής, όπως παρατηρείται σε 
ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι έχουν ήδη αποσοβηθεί σχέδια 
επιθέσεων από ακροδεξιές ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 88
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομάδες 
υποστηρικτών της υπεροχής της λευκής 
φυλής και οι λευκοί εθνικιστές που 
προωθούν το μήνυμα τους δημιουργούν 
προβλήματα για την ένταξη και διαδίδουν 
την εξτρεμιστική ιδεολογία·

Or. en

Τροπολογία 89
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι α. λαμβάνοντας υπόψη οι νεκροί 
στην Ευρώπη από το 2001 ανέρχονται σε 
3 400·
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Or. fr

Τροπολογία 90
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ: λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις 
και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τη 
Βόρεια Αφρική και τις περιφέρειες του 
Καυκάσου επέτρεψαν στην Ντάες και 
άλλες τρομοκρατικές ομάδες να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε χώρες που 
συνορεύουν με την ΕΕ, όπως οι χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων, και το πλέγμα της 
εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας έχει 
αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία·

ΙΑ: λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αστάθεια, η κρατική κατάρρευση, ο 
σεκταρισμός, η διάδοση μισαλλόδοξων 
ερμηνειών του Ισλάμ, όπως ο 
σαλαφισμός/βαχαβισμός που απορρέει 
κυρίως από τη Σαουδική Αραβία, η 
χειραγώγηση τρομοκρατικών ομάδων 
από τα κράτη της περιοχής για να 
εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της 
γεωπολιτικής ατζέντας και των 
αντιπαλοτήτων τους, ιδίως στη Μέση 
Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, 
επέτρεψαν στην Ντάες, την Αλ Κάιντα και 
άλλες τρομοκρατικές ομάδες να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις 
περιοχές, που επεκτάθηκε σε χώρες που 
συνορεύουν με την ΕΕ, όπως οι χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων, και το πλέγμα της 
εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας έχει 
αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία·

Or. en

Τροπολογία 91
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ: λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις 
και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τη 
Βόρεια Αφρική και τις περιφέρειες του 
Καυκάσου επέτρεψαν στην Ντάες και 

ΙΑ: λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις 
και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τη 
Βόρεια Αφρική επέτρεψαν στην Ντάες και 
άλλες τρομοκρατικές ομάδες να 
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άλλες τρομοκρατικές ομάδες να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε χώρες που 
συνορεύουν με την ΕΕ, όπως οι χώρες 
των Δυτικών Βαλκανίων, και το πλέγμα 
της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας 
έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία·

αποκτήσουν πρόσβαση σε χώρες που 
συνορεύουν με την ΕΕ και να 
στρατολογήσουν μαχητές από χώρες της 
ΕΕ σε μια κλίμακα χωρίς προηγούμενο, 
και ότι το πλέγμα της εσωτερικής και 
εξωτερικής ασφάλειας έχει αποκτήσει, 
κατά συνέπεια, μεγαλύτερη σημασία·

Or. fr

Τροπολογία 92
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ: λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις 
και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τη 
Βόρεια Αφρική και τις περιφέρειες του 
Καυκάσου επέτρεψαν στην Ντάες και 
άλλες τρομοκρατικές ομάδες να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε χώρες που 
συνορεύουν με την ΕΕ, όπως οι χώρες 
των Δυτικών Βαλκανίων, και το πλέγμα 
της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας 
έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία·

ΙΑ: λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις 
και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τη 
Βόρεια Αφρική που επέτρεψαν στην Ντάες 
και άλλες τρομοκρατικές ομάδες να 
αποκτήσουν πρόσβαση τροφοδοτήθηκαν 
σε μεγάλο βαθμό από την 
αποσταθεροποίηση που προέκυψε μετά 
τις πολλαπλές στρατιωτικές παρεμβάσεις 
στο Ιράκ στη Συρία και τη Λιβύη·
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλέγμα της 
εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας έχει 
αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία·

Or. fr

Τροπολογία 93
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ: λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις 
και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τη 
Βόρεια Αφρική και τις περιφέρειες του 
Καυκάσου επέτρεψαν στην Ντάες και 

ΙΑ: λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις 
και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τη 
Βόρεια Αφρική και τον Καύκασο καθιστά 
ορισμένα στοιχεία, σε χώρες που 
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άλλες τρομοκρατικές ομάδες να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε χώρες που 
συνορεύουν με την ΕΕ, όπως οι χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων, και το πλέγμα της 
εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας έχει 
αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία·

συνορεύουν με την ΕΕ , όπως οι χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων, πιο ευάλωτα στην 
εξτρεμιστική επιρροή, και το πλέγμα της 
εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας έχει 
αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία·

Or. en

Τροπολογία 94
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ: λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις 
και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τη 
Βόρεια Αφρική και τις περιφέρειες του 
Καυκάσου επέτρεψαν στην Ντάες και 
άλλες τρομοκρατικές ομάδες να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε χώρες που 
συνορεύουν με την ΕΕ, όπως οι χώρες 
των Δυτικών Βαλκανίων, και το πλέγμα 
της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας 
έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία·

ΙΑ: λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις 
και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τη 
Βόρεια Αφρική και τις περιφέρειες του 
Καυκάσου επέτρεψαν στην Ντάες και 
άλλες τρομοκρατικές ομάδες να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε χώρες που 
συνορεύουν με την ΕΕ, και το πλέγμα της 
εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας έχει 
αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία·

Or. en

Τροπολογία 95
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ: λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις 
και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τη 
Βόρεια Αφρική και τις περιφέρειες του 
Καυκάσου επέτρεψαν στην Ντάες και 
άλλες τρομοκρατικές ομάδες να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε χώρες που 
συνορεύουν με την ΕΕ, όπως οι χώρες των 

ΙΑ: λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις 
και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τη 
Βόρεια Αφρική και τις περιφέρειες του 
Καυκάσου επέτρεψαν στην Ντάες και 
άλλες τρομοκρατικές ομάδες να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε χώρες που 
συνορεύουν με την ΕΕ, όπως οι χώρες των 



PE627.791v02-00 56/199 AM\1163127EL.docx

EL

Δυτικών Βαλκανίων, και το πλέγμα της 
εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας έχει 
αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία·

Δυτικών Βαλκανίων, και ότι το πλέγμα της 
εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας 
είναι πλέον αδιαμφισβήτητο·

Or. fr

Τροπολογία 96
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
στρατιωτικές εκστρατείες, όπως στο 
Ιράκ ή τη Λιβύη, έχουν συμβάλει 
περαιτέρω στην αποσταθεροποίηση των 
γειτονικών περιοχών της ΕΕ, την 
αποδυνάμωση των κρατικών φορέων και 
στην τροφοδότηση της τζιχαντιστικής 
ρητορικής αντιποίνων κατά της «Δύσης»·

Or. en

Τροπολογία 97
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διασυνοριακές πτυχές της τρομοκρατικής 
απειλής απαιτούν μια συντονισμένη 
προσέγγιση της ΕΕ με την παροχή 
συνεργασίας και συνδρομής υπό τη 
μορφή ανάπτυξης ικανοτήτων σε τρίτες 
χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 98
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι εικάζεται 
πως τρίτες χώρες χρηματοδότησαν την 
Ντάες και/ή άλλες εξτρεμιστικές ομάδες 
και τους παρείχαν στρατιωτικό εξοπλισμό 
και αυτό θα πρέπει να διευρευνηθεί 
περαιτέρω·

Or. en

Τροπολογία 99
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
παρατηρηθεί αλλαγή στρατηγικής από τότε 
που η Ντάες κατέρρευσε στρατιωτικά 
εντός του εδάφους της, με τον αριθμό 
όσων ταξιδεύουν στη Συρία και το Ιράκ
για τρομοκρατικούς σκοπούς να μειώνεται 
και τους τζιχαντιστές και τα «αδρανή 
κύτταρα» που βρίσκονται εντός της ΕΕ να 
ενθαρρύνονται να διενεργούν επιθέσεις 
στις χώρες καταγωγής τους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες 
πολίτες που γεννήθηκαν ή διαμένουν στην 
Ευρώπη, κυρίως από κοινότητες που 
έχουν ενταχθεί ανεπαρκώς σε αρκετά 
κράτη μέλη της ΕΕ, προσχώρησαν στη 
Ντάες και συμμετείχαν σε τρομοκρατικές 
δραστηριότητες στη Συρία και στο Ιράκ, 
αλλά έχει παρατηρηθεί αλλαγή 
στρατηγικής από τότε που η Ντάες 
κατέρρευσε στρατιωτικά σε αυτές τις 
περιοχές, και ορισμένοι μαχητές της 
Ντάες επιστρέφουν στην Ευρώπη ή 
ταξιδεύουν σε άλλες χώρες για 
τρομοκρατικούς σκοπούς, ιδίως σε χώρες 
με αδύναμη διακυβέρνηση όπως η Λιβύη, 
ενώ «αδρανή κύτταρα» και άτομα εντός 
της ΕΕ ενθαρρύνονται να διενεργούν 
επιθέσεις·

Or. en
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Τροπολογία 100
Dominique Martin, André Elissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
παρατηρηθεί αλλαγή στρατηγικής από τότε 
που η Ντάες κατέρρευσε στρατιωτικά 
εντός του εδάφους της, με τον αριθμό 
όσων ταξιδεύουν στη Συρία και το Ιράκ 
για τρομοκρατικούς σκοπούς να μειώνεται 
και τους τζιχαντιστές και τα «αδρανή 
κύτταρα» που βρίσκονται εντός της ΕΕ να 
ενθαρρύνονται να διενεργούν επιθέσεις 
στις χώρες καταγωγής τους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
παρατηρηθεί αλλαγή στρατηγικής από τότε 
που η Ντάες κατέρρευσε στρατιωτικά 
εντός του εδάφους της, με τον αριθμό 
όσων ταξιδεύουν στη Συρία και το Ιράκ 
για τρομοκρατικούς σκοπούς να μειώνεται 
και, κατά κύριο λόγο, ορισμένους 
τζιχαντιστές να επιστρέφουν και, κατά 
δεύτερο λόγο, τους τζιχαντιστές και τα 
«αδρανή κύτταρα» που βρίσκονται εντός 
της ΕΕ να ενθαρρύνονται να διενεργούν 
επιθέσεις στις χώρες καταγωγής τους·

Or. fr

Τροπολογία 101
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
παρατηρηθεί αλλαγή στρατηγικής από τότε 
που η Ντάες κατέρρευσε στρατιωτικά 
εντός του εδάφους της, με τον αριθμό 
όσων ταξιδεύουν στη Συρία και το Ιράκ 
για τρομοκρατικούς σκοπούς να μειώνεται 
και τους τζιχαντιστές και τα «αδρανή 
κύτταρα» που βρίσκονται εντός της ΕΕ να 
ενθαρρύνονται να διενεργούν επιθέσεις 
στις χώρες καταγωγής τους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
παρατηρηθεί αλλαγή στρατηγικής από τότε 
που η Ντάες κατέρρευσε στρατιωτικά 
εντός του εδάφους της, με τον αριθμό 
όσων ταξιδεύουν στη Συρία και το Ιράκ 
για τρομοκρατικούς σκοπούς να μειώνεται 
και τους τρομοκράτες τζιχαντιστές, τα 
«αδρανή κύτταρα» και τους 
μεμονωμένους τρομοκράτες ή τις μικρές 
ομάδες που βρίσκονται εντός της ΕΕ να 
ενθαρρύνονται να διενεργούν επιθέσεις 
στις χώρες καταγωγής τους·

Or. de
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Τροπολογία 102
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
παρατηρηθεί αλλαγή στρατηγικής από 
τότε που η Ντάες κατέρρευσε στρατιωτικά 
εντός του εδάφους της, με τον αριθμό 
όσων ταξιδεύουν στη Συρία και το Ιράκ 
για τρομοκρατικούς σκοπούς να μειώνεται 
και τους τζιχαντιστές και τα «αδρανή 
κύτταρα» που βρίσκονται εντός της ΕΕ να 
ενθαρρύνονται να διενεργούν επιθέσεις 
στις χώρες καταγωγής τους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να 
έχει υπάρξει αλλαγή στρατηγικής από τότε 
που η Ντάες κατέρρευσε στρατιωτικά 
εντός του εδάφους της, με τον αριθμό 
όσων ταξιδεύουν στη Συρία και το Ιράκ 
για τρομοκρατικούς σκοπούς να μειώνεται 
και τους τζιχαντιστές και τα «αδρανή 
κύτταρα» που βρίσκονται εντός της ΕΕ να 
ενθαρρύνονται να διενεργούν επιθέσεις 
στις χώρες καταγωγής τους·

Or. en

Τροπολογία 103
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
παρατηρηθεί αλλαγή στρατηγικής από τότε 
που η Ντάες κατέρρευσε στρατιωτικά 
εντός του εδάφους της, με τον αριθμό 
όσων ταξιδεύουν στη Συρία και το Ιράκ 
για τρομοκρατικούς σκοπούς να μειώνεται 
και τους τζιχαντιστές και τα «αδρανή 
κύτταρα» που βρίσκονται εντός της ΕΕ να 
ενθαρρύνονται να διενεργούν επιθέσεις 
στις χώρες καταγωγής τους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
παρατηρηθεί αλλαγή στρατηγικής από τότε 
που η Ντάες κατέρρευσε στρατιωτικά στο 
Ιράκ και τη Συρία, με τον αριθμό όσων 
ταξιδεύουν στη Συρία και το Ιράκ για 
τρομοκρατικούς σκοπούς να μειώνεται και 
με την ενεργοποίηση «αδρανών 
τρομοκρατικών κυττάρων» που υπάρχουν
εντός της ΕΕ προκειμένου να διενεργούν 
επιθέσεις στις χώρες καταγωγής τους·

Or. fr

Τροπολογία 104
Eva Joly
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
παρατηρηθεί αλλαγή στρατηγικής από τότε 
που η Ντάες κατέρρευσε στρατιωτικά 
εντός του εδάφους της, με τον αριθμό 
όσων ταξιδεύουν στη Συρία και το Ιράκ 
για τρομοκρατικούς σκοπούς να μειώνεται 
και τους τζιχαντιστές και τα «αδρανή 
κύτταρα» που βρίσκονται εντός της ΕΕ να 
ενθαρρύνονται να διενεργούν επιθέσεις 
στις χώρες καταγωγής τους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
παρατηρηθεί αλλαγή στρατηγικής από τότε 
που η Ντάες κατέρρευσε στρατιωτικά 
εντός του εδάφους της, με τον αριθμό 
όσων ταξιδεύουν στη Συρία και το Ιράκ 
για τρομοκρατικούς σκοπούς να μειώνεται 
και βίαια άτομα που βρίσκονται εντός της 
ΕΕ να ενθαρρύνονται να διενεργούν 
επιθέσεις στις χώρες καταγωγής τους·

Or. en

Τροπολογία 105
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων, παραποιημένων 
προϊόντων και πολιτιστικών αγαθών, 
μεταξύ άλλων, καθώς και η εμπορία 
ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε μέσα 
για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση 
μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης των μελλοντικών 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς 
τρομοκρατικές οργανώσεις μεγάλης 
κλίμακας διαθέτουν οικονομική αυτονομία 
και ότι το παράνομο εμπόριο προϊόντων, 
πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων και πολιτιστικών 
αγαθών, μεταξύ άλλων, καθώς και η 
εμπορία ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε μέσα 
για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση 
μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
της ΕΕ συχνά υποτιμούν την απειλή κατά 
της ασφάλειας καθώς δεν επιβάλλουν 
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εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 
Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και 
το Ιράκ·

αποτελεσματικά τις οδηγίες της ΕΕ 
σχετικά με την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας και δεν 
μεταρρυθμίζουν το σύστημα ΦΠΑ της 
ΕΕ με σκοπό την αποτροπή της
εκμετάλλευσής του από τρομοκράτες και 
άλλους εκπροσώπους του οργανωμένου 
εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτές οι πηγές θα μπορούσαν να 
επιτρέψουν τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης των μελλοντικών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων διεθνών 
τρομοκρατικών οργανώσεων μεγάλης 
κλίμακας·

Or. en

Τροπολογία 106
Pina Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων, παραποιημένων 
προϊόντων και πολιτιστικών αγαθών, 
μεταξύ άλλων, καθώς και η εμπορία 
ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε μέσα 
για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση 
μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης των μελλοντικών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων, παραποιημένων 
προϊόντων και πολιτιστικών αγαθών, 
μεταξύ άλλων, καθώς και η εμπορία 
ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε μέσα 
για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση 
μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης των μελλοντικών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 
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Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και το 
Ιράκ·

Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και το 
Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Χεζμπολάχ λαμβάνει χρηματοδότηση από 
την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και 
αυτοχρηματοδοτείται μέσω δωρεών, 
συμπεριλαμβανομένων δωρεών από 
ευρωπαίους υποστηρικτές, καθώς και 
από τη διακίνηση ναρκωτικών και άλλες 
παράνομες δραστηριότητες·

Or. it

Τροπολογία 107
Heinz K. Becker, Milan Zver, Artis Pabriks, Péter Niedermüller, Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων, παραποιημένων 
προϊόντων και πολιτιστικών αγαθών, 
μεταξύ άλλων, καθώς και η εμπορία 
ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε μέσα 
για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση 
μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης των μελλοντικών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 
Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και το 
Ιράκ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων, παραποιημένων 
προϊόντων και πολιτιστικών αγαθών, 
μεταξύ άλλων, καθώς και η εμπορία 
ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε μέσα 
για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση 
μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης των μελλοντικών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 
Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και το 
Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Χεζμπολάχ λαμβάνει σημαντική 
χρηματοδότηση από τον χορηγό της, την 
Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, και 
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χρηματοδοτείται μέσω δωρεών, μεταξύ 
άλλων από τους υποστηρικτές της στην 
Ευρώπη, καθώς και από διακίνηση 
ναρκωτικών και άλλες παράνομες 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 108
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων, παραποιημένων 
προϊόντων και πολιτιστικών αγαθών, 
μεταξύ άλλων, καθώς και η εμπορία 
ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε μέσα 
για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση 
μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση 
της χρηματοδότησης των μελλοντικών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 
Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και 
το Ιράκ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων, παραποιημένων 
προϊόντων και πολιτιστικών αγαθών, 
μεταξύ άλλων, καθώς και η εμπορία 
ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχει αποδειχθεί ότι 
αποτελούν μέσα για τη χρηματοδότηση 
τρομοκρατικών ομάδων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η σχέση μεταξύ οργανωμένου 
εγκλήματος και τρομοκρατικών ομάδων 
συνιστά μεγαλύτερη απειλή για την 
ασφάλεια·

Or. fr

Τροπολογία 109
Ana Gomes



PE627.791v02-00 64/199 AM\1163127EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων, παραποιημένων 
προϊόντων και πολιτιστικών αγαθών, 
μεταξύ άλλων, καθώς και η εμπορία 
ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε μέσα 
για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση 
μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση 
της χρηματοδότησης των μελλοντικών
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 
Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και 
το Ιράκ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία καθώς όχι μόνο 
χρηματοδοτούνται από ορισμένους 
κρατικούς και μη κρατικούς φορείς αλλά 
και μέσω δραστηριοτήτων τους στο
παράνομο εμπόριο προϊόντων, πυροβόλων 
όπλων, πετρελαίου, ναρκωτικών, τσιγάρων 
και πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ άλλων, 
καθώς και η εμπορία ανθρώπων, η 
δουλεία, η παιδική εκμετάλλευση, η 
παροχή αθέμιτης προστασίας έναντι 
περιουσιακού οφέλους και η εκβίαση 
έχουν μετατραπεί σε μέσα για τη 
χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ 
οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικοί 
παράδεισοι και μια σειρά κενών στο 
ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα επιτρέπουν
τη συνέχιση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης των εγκληματικών 
δραστηριοτήτων της Αλ Κάιντα, καθώς και 
της Ντάες και άλλων τρομοκρατικών 
ομάδων παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 110
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
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αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, 
πετρελαίου, ναρκωτικών, τσιγάρων, 
παραποιημένων προϊόντων και 
πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ άλλων, 
καθώς και η εμπορία ανθρώπων, η 
δουλεία, η παιδική εκμετάλλευση, η 
παροχή αθέμιτης προστασίας έναντι 
περιουσιακού οφέλους και η εκβίαση
έχουν μετατραπεί σε μέσα για τη 
χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ 
οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης των μελλοντικών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 
Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και το 
Ιράκ·

αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, όπλων, πρώτων υλών, 
καυσίμων, πετρελαίου, ναρκωτικών, 
τσιγάρων, παραποιημένων προϊόντων και 
πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ άλλων, 
καθώς και η εμπορία ανθρώπων, η 
δουλεία, η παιδική εκμετάλλευση και 
άλλες εγκληματικές δραστηριότητες
έχουν μετατραπεί σε μέσα για τη 
χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ 
οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης των μελλοντικών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 
Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και το 
Ιράκ, των πιθανών οργανώσεων που θα 
τις διαδεχθούν ή άλλων τρομοκρατικών 
σχημάτων·

Or. de

Τροπολογία 111
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων, παραποιημένων 
προϊόντων και πολιτιστικών αγαθών, 
μεταξύ άλλων, καθώς και η εμπορία 
ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε μέσα 
για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα επιδιώκουν να διαθέτουν 
οικονομική αυτονομία και ότι το παράνομο 
εμπόριο προϊόντων, πυροβόλων όπλων, 
πετρελαίου, ναρκωτικών, τσιγάρων και 
πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ άλλων,
καθώς και η εμπορία ανθρώπων, η 
δουλεία, η παιδική εκμετάλλευση, η 
παροχή αθέμιτης προστασίας έναντι 
περιουσιακού οφέλους και η εκβίαση 
έχουν μετατραπεί σε μέσα για τη 
χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιθανές σχέσεις
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μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση 
της χρηματοδότησης των μελλοντικών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 
Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και 
το Ιράκ·

μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων θα μπορούσαν να 
συνιστούν αξιοσημείωτη αυξανόμενη 
απειλή για την ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 112
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων, παραποιημένων 
προϊόντων και πολιτιστικών αγαθών, 
μεταξύ άλλων, καθώς και η εμπορία 
ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε μέσα 
για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση 
μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης των μελλοντικών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 
Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και το 
Ιράκ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων και πολιτιστικών 
αγαθών, μεταξύ άλλων, καθώς και η 
εμπορία ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε μέσα 
για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση 
μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης των μελλοντικών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 
Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και το 
Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω 
διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις 
υποστηρίζονται συχνά από κρατικούς 
φορείς·
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Or. en

Τροπολογία 113
Edward Czesak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων, παραποιημένων 
προϊόντων και πολιτιστικών αγαθών, 
μεταξύ άλλων, καθώς και η εμπορία 
ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε μέσα 
για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση 
μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης των μελλοντικών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 
Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και το 
Ιράκ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων και πολιτιστικών 
αγαθών, μεταξύ άλλων, καθώς και η 
εμπορία ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε μέσα 
για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι 
πηγές θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη 
συνέχιση της χρηματοδότησης των 
μελλοντικών εγκληματικών 
δραστηριοτήτων της Αλ Κάιντα, καθώς και 
της Ντάες, μετά την εδαφική της 
κατάρρευση στη Συρία και το Ιράκ·

Or. en

Τροπολογία 114
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
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και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων, παραποιημένων 
προϊόντων και πολιτιστικών αγαθών, 
μεταξύ άλλων, καθώς και η εμπορία 
ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε μέσα 
για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση 
μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης των μελλοντικών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 
Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και το 
Ιράκ·

και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων, παραποιημένων 
προϊόντων και πολιτιστικών αγαθών, 
μεταξύ άλλων, η απάτη με τον ΦΠΑ, 
καθώς και η εμπορία ανθρώπων, η 
δουλεία, η παιδική εκμετάλλευση, η 
παροχή αθέμιτης προστασίας έναντι 
περιουσιακού οφέλους και η εκβίαση 
έχουν μετατραπεί σε μέσα για τη 
χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ 
οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης των μελλοντικών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 
Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και το 
Ιράκ·

Or. fr

Τροπολογία 115
Dubravka Šuica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων, παραποιημένων 
προϊόντων και πολιτιστικών αγαθών, 
μεταξύ άλλων, καθώς και η εμπορία 
ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε μέσα 
για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες 
και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική 
αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, 
ναρκωτικών, τσιγάρων, παραποιημένων 
προϊόντων και πολιτιστικών αγαθών, 
μεταξύ άλλων, καθώς και η εμπορία 
ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική 
εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης 
προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους 
και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε μέσα 
για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανή 
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μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης των μελλοντικών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 
Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και το 
Ιράκ·

σχέση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος 
και τρομοκρατικών ομάδων συνιστά 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης των μελλοντικών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Αλ 
Κάιντα, καθώς και της Ντάες, μετά την 
εδαφική της κατάρρευση στη Συρία και το 
Ιράκ·

Or. en

Τροπολογία 116
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοδότηση της Ντάες και άλλων 
τρομοκρατικών ομάδων κατέστη δυνατή 
με την ενεργητική ή την παθητική 
συνέργεια ορισμένων κρατών, 
συμπεριλαμβανομένων κρατών που 
θεωρούνται σύμμαχοι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας, όπως η Τουρκία και η 
Σαουδική Αραβία, αλλά και αραβικών και 
ευρωπαϊκών ιδιωτικών φορέων·

Or. fr

Τροπολογία 117
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης
Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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κατασταλτική διακυβέρνηση, οι 
επιδεινούμενες κοινωνικές και 
οικονομικές συνθήκες, όπως η υψηλή 
ανεργία, τα ανεπαρκή εκπαιδευτικά 
συστήματα και οι ατζέντες εσωτερικής 
και εξωτερικής πολιτικής που
χαρακτηρίζονται από σεκταρισμό σε 
ορισμένες χώρες των περιοχών της 
Μέσης Ανατολής και της Βόρειας 
Αφρικής δημιούργησαν γόνιμο έδαφος για 
τη ριζοσπαστικοποίηση και συνέβαλαν 
στην τρομοκρατική απειλή·

Or. en

Τροπολογία 118
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατασταλτική διακυβέρνηση, οι 
επιδεινούμενες κοινωνικές και 
οικονομικές συνθήκες, όπως η υψηλή 
ανεργία, τα ανεπαρκή εκπαιδευτικά 
συστήματα και οι ατζέντες εσωτερικής 
και εξωτερικής πολιτικής που 
χαρακτηρίζονται από σεκταρισμό σε 
ορισμένες χώρες των περιοχών της 
Μέσης Ανατολής και της Βόρειας 
Αφρικής δημιούργησαν γόνιμο έδαφος για 
τη ριζοσπαστικοποίηση και συνέβαλαν 
στην τρομοκρατική απειλή·

Or. en

Τροπολογία 119
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τρομοκράτες εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν μικρά όπλα και εκρηκτικά 
και καταφεύγουν όλο και συχνότερα σε 
αυτοσχέδια όπλα, όπως οχήματα, φορτηγά 
και μαχαίρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν πρόσφατες επιθέσεις, των 
οποίων είχε προετοιμαστεί και η 
παραμικρή λεπτομέρεια, και άλλες που 
πραγματοποιήθηκαν αυθόρμητα·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τρομοκράτες εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν μικρά όπλα και εκρηκτικά 
και καταφεύγουν όλο και συχνότερα σε 
αυτοσχέδια όπλα, όπως οχήματα, φορτηγά 
και μαχαίρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν πρόσφατες επιθέσεις, των 
οποίων είχε προετοιμαστεί και η 
παραμικρή λεπτομέρεια, και άλλες που 
πραγματοποιήθηκαν αυθόρμητα από 
άτομα τα οποία χρησιμοποίησαν κοινά 
εργαλεία ως όπλα σε επιθέσεις χαμηλού 
κόστους εναντίον «ευάλωτων στόχων», 
με στόχο να προκαλέσουν τον μέγιστο 
αριθμό τυχαίων θυμάτων μεταξύ 
αμάχων·

Or. en

Τροπολογία 120
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τρομοκράτες εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν μικρά όπλα και εκρηκτικά 
και καταφεύγουν όλο και συχνότερα σε 
αυτοσχέδια όπλα, όπως οχήματα, φορτηγά 
και μαχαίρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν πρόσφατες επιθέσεις, των 
οποίων είχε προετοιμαστεί και η 
παραμικρή λεπτομέρεια, και άλλες που 
πραγματοποιήθηκαν αυθόρμητα·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τρομοκράτες εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν μικρά όπλα (εκ των 
οποίων σχεδόν όλα είναι πυροβόλα όπλα 
που έχουν εισαχθεί παράνομα στην ΕΕ· 
συνεπώς, δεν προέρχονται από νόμιμους 
κατόχους όπλων εντός της ΕΕ) και 
εκρηκτικά και καταφεύγουν όλο και 
συχνότερα σε αυτοσχέδια όπλα, όπως 
οχήματα, φορτηγά και μαχαίρια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πρόσφατες επιθέσεις, των οποίων είχε 
προετοιμαστεί και η παραμικρή 
λεπτομέρεια, και άλλες που 
πραγματοποιήθηκαν αυθόρμητα·

Or. en
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Τροπολογία 121
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τρομοκράτες εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν μικρά όπλα και εκρηκτικά 
και καταφεύγουν όλο και συχνότερα σε 
αυτοσχέδια όπλα, όπως οχήματα, φορτηγά
και μαχαίρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν πρόσφατες επιθέσεις, των 
οποίων είχε προετοιμαστεί και η 
παραμικρή λεπτομέρεια, και άλλες που 
πραγματοποιήθηκαν αυθόρμητα·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τρομοκράτες εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν μικρά όπλα και εκρηκτικά 
και καταφεύγουν όλο και συχνότερα σε 
αυτοσχέδια όπλα, όπως οχήματα εδάφους, 
αεροσκάφη, πλωτά σκάφη, ακονισμένα
και αιχμηρά όπλα και χημικές ουσίες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πρόσφατες επιθέσεις, των οποίων είχε 
προετοιμαστεί και η παραμικρή 
λεπτομέρεια, και άλλες που 
πραγματοποιήθηκαν αυθόρμητα·

Or. de

Τροπολογία 122
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τρομοκράτες εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν μικρά όπλα και εκρηκτικά 
και καταφεύγουν όλο και συχνότερα σε 
αυτοσχέδια όπλα, όπως οχήματα, φορτηγά 
και μαχαίρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν πρόσφατες επιθέσεις, των 
οποίων είχε προετοιμαστεί και η 
παραμικρή λεπτομέρεια, και άλλες που 
πραγματοποιήθηκαν αυθόρμητα·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τρομοκράτες εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν μικρά όπλα και εκρηκτικά 
και καταφεύγουν όλο και συχνότερα σε 
όπλα τα οποία λόγω του στόχου για τον 
οποίο προορίζονται καλούνται επίσης 
αυτοσχέδια, όπως οχήματα, φορτηγά, 
τσεκούρια και μαχαίρια· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι υπάρχουν πρόσφατες επιθέσεις, 
των οποίων είχε προετοιμαστεί και η 
παραμικρή λεπτομέρεια, και άλλες που 
πραγματοποιήθηκαν αυθόρμητα·

Or. fr
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Τροπολογία 123
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τρομοκράτες εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν μικρά όπλα και εκρηκτικά 
και καταφεύγουν όλο και συχνότερα σε 
αυτοσχέδια όπλα, όπως οχήματα, 
φορτηγά και μαχαίρια· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι υπάρχουν πρόσφατες 
επιθέσεις, των οποίων είχε προετοιμαστεί 
και η παραμικρή λεπτομέρεια, και άλλες 
που πραγματοποιήθηκαν αυθόρμητα·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις 
κατέδειξαν ότι η χρήση πυροβόλων 
όπλων και εκρηκτικών αποτελεί κλασσικό 
modus operandi τρομοκρατικών ομάδων
και ατόμων, αλλά ότι η χρήση άλλων 
μορφών όπλων και μεθόδων δράσης πολύ 
λιγότερο εξελιγμένων και πιο 
δυσδιάκριτων σημειώνει διαρκή αύξηση·

Or. fr

Τροπολογία 124
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τρομοκράτες εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν μικρά όπλα και εκρηκτικά 
και καταφεύγουν όλο και συχνότερα σε 
αυτοσχέδια όπλα, όπως οχήματα, φορτηγά 
και μαχαίρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν πρόσφατες επιθέσεις, των 
οποίων είχε προετοιμαστεί και η 
παραμικρή λεπτομέρεια, και άλλες που 
πραγματοποιήθηκαν αυθόρμητα·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τρομοκράτες εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν μικρά όπλα και εκρηκτικά 
και καταφεύγουν όλο και συχνότερα σε 
όπλα ανάλογα με τον στόχο, όπως 
οχήματα, φορτηγά και μαχαίρια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πρόσφατες επιθέσεις που ενδέχεται να 
έχουν προετοιμαστεί και 
πραγματοποιηθεί από μεμονωμένα 
άτομα·

Or. fr
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Τροπολογία 125
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
των μη επανδρωμένων αεροσκαφών 
συνιστά επίσης πραγματική και 
ανησυχητική απειλή, ιδίως όσον αφορά 
τους χημικούς, βιολογικούς, 
ραδιολογικούς και πυρηνικούς κινδύνους 
(ΧΒΡΠ)·

Or. fr

Τροπολογία 126
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
μαχητών και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια και τη ριζοσπαστικοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που 
επιστρέφουν θέτουν ειδικά προβλήματα, 
δεδομένου ότι μπορεί να είναι τόσο θύματα 
όσο και δυνητικοί δράστες ταυτόχρονα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
μαχητών και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια και τη ριζοσπαστικοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που 
επιστρέφουν καθώς και οι σύζυγοι 
αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών 
θέτουν ειδικά προβλήματα, δεδομένου ότι 
μπορεί να είναι τόσο θύματα όσο και 
δυνητικοί δράστες ταυτόχρονα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαστική 
μεταχείριση και η κοινωνική επανένταξή 
τους αποτελούν σημαντικό κριτήριο για 
τη δικαιοσύνη, τον ανοικτό χαρακτήρα 
και τη συμμετοχικότητα των κοινωνιών 
μας·

Or. en
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Τροπολογία 127
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
μαχητών και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια και τη ριζοσπαστικοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που 
επιστρέφουν θέτουν ειδικά προβλήματα, 
δεδομένου ότι μπορεί να είναι τόσο
θύματα όσο και δυνητικοί δράστες 
ταυτόχρονα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή ανδρών και γυναικών που 
έχουν στρατολογηθεί από τρομοκρατικές 
ομάδες και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια, τη ριζοσπαστικοποίηση και την 
επανένταξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
παιδιά που επιστρέφουν στη χώρα 
καταγωγής τους θέτουν ιδιαίτερες 
προκλήσεις, καθώς είναι σε μεγάλο βαθμό
θύματα και ενδέχεται να έχουν 
χειραγωγηθεί·

Or. fr

Τροπολογία 128
Monika Hohlmeier, Milan Zver, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivo
Belet, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, 
Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
μαχητών και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια και τη ριζοσπαστικοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που 
επιστρέφουν θέτουν ειδικά προβλήματα, 
δεδομένου ότι μπορεί να είναι τόσο θύματα 
όσο και δυνητικοί δράστες ταυτόχρονα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
μαχητών και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια και τη ριζοσπαστικοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που 
επιστρέφουν θέτουν ειδικά προβλήματα, 
δεδομένου ότι μπορεί να είναι τόσο θύματα 
όσο και δυνητικοί δράστες, πιθανώς 
κρυμμένοι για χρόνια ή δεκαετίες,
ταυτόχρονα·

Or. en
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Τροπολογία 129
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja
Kyllönen, Hilde Vautmans, Jana Žitňanská, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
μαχητών και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια και τη ριζοσπαστικοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που 
επιστρέφουν θέτουν ειδικά προβλήματα, 
δεδομένου ότι μπορεί να είναι τόσο 
θύματα όσο και δυνητικοί δράστες 
ταυτόχρονα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
μαχητών και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια και τη ριζοσπαστικοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που 
επιστρέφουν θέτουν ειδικές προκλήσεις, 
δεδομένου ότι χρήζουν προστασίας ως 
παιδιά-θύματα και μπορούν να γίνουν
δυνητικοί δράστες ταυτόχρονα·

Or. en

Τροπολογία 130
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
μαχητών και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια και τη ριζοσπαστικοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που 
επιστρέφουν θέτουν ειδικά προβλήματα, 
δεδομένου ότι μπορεί να είναι τόσο θύματα 
όσο και δυνητικοί δράστες ταυτόχρονα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
μαχητών και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια, την αποκατάσταση και την 
κοινωνική επανένταξη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα παιδιά που επιστρέφουν 
θέτουν ειδικά προβλήματα, δεδομένου ότι 
μπορεί να είναι τόσο θύματα όσο και 
δυνητικοί δράστες ταυτόχρονα·

Or. en
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Τροπολογία 131
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
μαχητών και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια και τη ριζοσπαστικοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που 
επιστρέφουν θέτουν ειδικά προβλήματα, 
δεδομένου ότι μπορεί να είναι τόσο θύματα 
όσο και δυνητικοί δράστες ταυτόχρονα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
μαχητών και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια και τη ριζοσπαστικοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που 
επιστρέφουν θέτουν ειδικά προβλήματα, 
δεδομένου ότι μπορεί να είναι τόσο θύματα 
όσο και να ευθύνονται για βιαιοπραγίες
ταυτόχρονα·

Or. fr

Τροπολογία 132
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
μαχητών και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια και τη ριζοσπαστικοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που 
επιστρέφουν θέτουν ειδικά προβλήματα, 
δεδομένου ότι μπορεί να είναι τόσο θύματα 
όσο και δυνητικοί δράστες ταυτόχρονα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
μαχητών και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια και τη ριζοσπαστικοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά και οι 
γυναίκες που επιστρέφουν θέτουν ειδικά 
προβλήματα, δεδομένου ότι μπορεί να 
είναι τόσο θύματα όσο και δυνητικοί 
δράστες ταυτόχρονα·

Or. en

Τροπολογία 133
Christian Ehler
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
μαχητών και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια και τη ριζοσπαστικοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που 
επιστρέφουν θέτουν ειδικά προβλήματα, 
δεδομένου ότι μπορεί να είναι τόσο θύματα 
όσο και δυνητικοί δράστες ταυτόχρονα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
μαχητών και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια και τη ριζοσπαστικοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που 
επιστρέφουν ενδέχεται να θέτουν ειδικά 
προβλήματα, δεδομένου ότι μπορεί να 
είναι τόσο θύματα όσο και δυνητικοί 
δράστες ταυτόχρονα·

Or. de

Τροπολογία 134
Kristina Winberg

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
μαχητών και των οικογενειών τους θέτει 
ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια και τη ριζοσπαστικοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που 
επιστρέφουν θέτουν ειδικά προβλήματα, 
δεδομένου ότι μπορεί να είναι τόσο θύματα 
όσο και δυνητικοί δράστες ταυτόχρονα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών 
και των οικογενειών τους θέτει ιδιαίτερες 
προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και 
τη ριζοσπαστικοποίηση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα παιδιά που επιστρέφουν 
θέτουν ειδικά προβλήματα, δεδομένου ότι 
μπορεί να είναι τόσο θύματα όσο και 
δυνητικοί δράστες ταυτόχρονα·

Or. en

Τροπολογία 135
Dominique Martin, André Elissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την 
ίδια έννοια, οι ριζοσπαστικοποιημένοι 
τζιχαντιστές που έχουν εκτίσει τις ποινές 
φυλάκισής τους χωρίς ωστόσο να έχουν 
αποριζοσπαστικοποιηθεί, αποτελούν 
εξίσου σοβαρή απειλή·

Or. fr

Τροπολογία 136
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιστρέφοντες συχνά είχαν προηγουμένως 
υποβληθεί σε παρατεταμένη ιδεολογική 
κατήχηση και στρατιωτική εκπαίδευση στη 
χρήση όπλων και εκρηκτικών και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, βρίσκονται σε 
επαφή με άλλους τρομοκράτες, πιθανώς 
πρώην αλλοδαπούς μαχητές, με τους 
οποίους δημιουργούν διακρατικά δίκτυα·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιστρέφοντες συχνά είχαν προηγουμένως 
υποβληθεί σε παρατεταμένη ιδεολογική 
κατήχηση και στρατιωτική εκπαίδευση στη 
χρήση όπλων και εκρηκτικών καθώς και 
σε διάφορες τακτικές κάλυψης, επίθεσης 
και μάχης, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
βρίσκονται σε επαφή με άλλους 
τρομοκράτες, πιθανώς πρώην αλλοδαπούς 
μαχητές, με τους οποίους δημιουργούν 
διακρατικά δίκτυα·

Or. de

Τροπολογία 137
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιστρέφοντες συχνά είχαν προηγουμένως 
υποβληθεί σε παρατεταμένη ιδεολογική 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιστρέφοντες, μολονότι ο αριθμός τους 
σήμερα είναι αρκετά μικρός, συχνά είχαν 
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κατήχηση και στρατιωτική εκπαίδευση στη 
χρήση όπλων και εκρηκτικών και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, βρίσκονται σε 
επαφή με άλλους τρομοκράτες, πιθανώς 
πρώην αλλοδαπούς μαχητές, με τους 
οποίους δημιουργούν διακρατικά δίκτυα·

προηγουμένως υποβληθεί σε 
παρατεταμένη ιδεολογική κατήχηση και 
στρατιωτική εκπαίδευση στη χρήση όπλων 
και εκρηκτικών και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, βρίσκονται σε επαφή με 
άλλους τρομοκράτες, πιθανώς πρώην 
αλλοδαπούς μαχητές, με τους οποίους 
ενδέχεται να έχουν δημιουργήσει
διακρατικά δίκτυα·

Or. fr

Τροπολογία 138
Anna Maria Corazza Bildt, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja Kyllönen, Hilde
Vautmans, Jana Žitňanská, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
επιστρέφοντες συχνά είχαν προηγουμένως 
υποβληθεί σε παρατεταμένη ιδεολογική 
κατήχηση και στρατιωτική εκπαίδευση στη 
χρήση όπλων και εκρηκτικών και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, βρίσκονται σε 
επαφή με άλλους τρομοκράτες, πιθανώς 
πρώην αλλοδαπούς μαχητές, με τους 
οποίους δημιουργούν διακρατικά δίκτυα·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι 
από τους επιστρέφοντες μπορεί να είχαν 
προηγουμένως υποβληθεί σε 
παρατεταμένη ιδεολογική κατήχηση και 
στρατιωτική εκπαίδευση στη χρήση όπλων 
και εκρηκτικών και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μπορεί να βρίσκονται σε 
επαφή με άλλους τρομοκράτες, πιθανώς 
πρώην αλλοδαπούς μαχητές, με τους 
οποίους δημιουργούν διακρατικά δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 139
Kristina Winberg

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιστρέφοντες συχνά είχαν προηγουμένως 
υποβληθεί σε παρατεταμένη ιδεολογική 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιστρέφοντες συχνά είχαν προηγουμένως 
υποβληθεί σε παρατεταμένη ιδεολογική 
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κατήχηση και στρατιωτική εκπαίδευση στη 
χρήση όπλων και εκρηκτικών και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, βρίσκονται σε 
επαφή με άλλους τρομοκράτες, πιθανώς 
πρώην αλλοδαπούς μαχητές, με τους 
οποίους δημιουργούν διακρατικά δίκτυα·

κατήχηση και στρατιωτική εκπαίδευση στη 
χρήση όπλων και εκρηκτικών και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, βρίσκονται σε 
επαφή με άλλους τρομοκράτες, πιθανώς 
πρώην αλλοδαπούς τρομοκράτες, με τους 
οποίους δημιουργούν διακρατικά δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 140
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους
δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων στην 
ΕΕ πολύ συχνά περιλαμβάνονται υπήκοοι 
της ΕΕ, συχνά μετανάστες δεύτερης ή 
τρίτης γενιάς, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει 
στα κράτη μέλη, στα οποία 
πραγματοποιούν επίθεση, καθώς και 
αλλοδαποί, που ενδέχεται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να είχαν διαμείνει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα στο κράτος 
μέλος στόχο·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράστες 
τρομοκρατικών επιθέσεων στην ΕΕ είναι 
κυρίως ευρωπαίοι πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 141
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους
δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων στην 
ΕΕ πολύ συχνά περιλαμβάνονται υπήκοοι 
της ΕΕ, συχνά μετανάστες δεύτερης ή 
τρίτης γενιάς, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράστες 
τρομοκρατικών επιθέσεων στην ΕΕ είναι 
κυρίως υπήκοοι της ΕΕ, οι οποίοι έχουν 
ριζοσπαστικοποιηθεί στα κράτη μέλη στα 
οποία πραγματοποιούν επίθεση·
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στα κράτη μέλη, στα οποία 
πραγματοποιούν επίθεση, καθώς και 
αλλοδαποί, που ενδέχεται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να είχαν διαμείνει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα στο κράτος 
μέλος στόχο·

Or. en

Τροπολογία 142
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων στην 
ΕΕ πολύ συχνά περιλαμβάνονται υπήκοοι 
της ΕΕ, συχνά μετανάστες δεύτερης ή 
τρίτης γενιάς, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει 
στα κράτη μέλη, στα οποία 
πραγματοποιούν επίθεση, καθώς και 
αλλοδαποί, που ενδέχεται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να είχαν διαμείνει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στο κράτος μέλος 
στόχο·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων στην 
ΕΕ πολύ συχνά περιλαμβάνονται υπήκοοι 
της ΕΕ, συχνά μετανάστες δεύτερης ή 
τρίτης γενιάς, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει 
στα κράτη μέλη, στα οποία 
πραγματοποιούν επίθεση, καθώς και 
αλλοδαποί, που ενδέχεται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να είχαν διαμείνει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στο κράτος μέλος στόχο, 
ωστόσο παραμένουν κοινωνικά 
αποξενωμένοι και, συνεπώς, είναι 
επιρρεπείς στη στρατολόγηση ή τη 
χειραγώγησή τους από τρομοκρατικές 
οργανώσεις·

Or. en

Τροπολογία 143
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων στην 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων στην 



AM\1163127EL.docx 83/199 PE627.791v02-00

EL

ΕΕ πολύ συχνά περιλαμβάνονται υπήκοοι 
της ΕΕ, συχνά μετανάστες δεύτερης ή 
τρίτης γενιάς, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει 
στα κράτη μέλη, στα οποία 
πραγματοποιούν επίθεση, καθώς και 
αλλοδαποί, που ενδέχεται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να είχαν διαμείνει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα στο κράτος 
μέλος στόχο·

ΕΕ πολύ συχνά περιλαμβάνονται υπήκοοι 
της ΕΕ, καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών 
που διαμένουν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα ή έχουν γεννηθεί στο κράτος 
μέλος στόχο·

Or. fr

Τροπολογία 144
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων στην 
ΕΕ πολύ συχνά περιλαμβάνονται υπήκοοι 
της ΕΕ, συχνά μετανάστες δεύτερης ή 
τρίτης γενιάς, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει 
στα κράτη μέλη, στα οποία 
πραγματοποιούν επίθεση, καθώς και 
αλλοδαποί, που ενδέχεται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να είχαν διαμείνει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στο κράτος μέλος 
στόχο·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων στην 
ΕΕ πολύ συχνά περιλαμβάνονται υπήκοοι 
της ΕΕ, συχνά μετανάστες που 
προέρχονται από τα τελευταία πρόσφατα 
κύματα μετανάστευσης, όταν δεν 
πρόκειται για μετανάστες δεύτερης ή 
τρίτης γενιάς, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει 
στα κράτη μέλη, στα οποία 
πραγματοποιούν επίθεση, καθώς και 
αλλοδαποί, που ενδέχεται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να είχαν διαμείνει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στο κράτος μέλος 
στόχο·

Or. fr

Τροπολογία 145
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων στην 
ΕΕ πολύ συχνά περιλαμβάνονται υπήκοοι 
της ΕΕ, συχνά μετανάστες δεύτερης ή 
τρίτης γενιάς, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει 
στα κράτη μέλη, στα οποία 
πραγματοποιούν επίθεση, καθώς και 
αλλοδαποί, που ενδέχεται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να είχαν διαμείνει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στο κράτος μέλος 
στόχο·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων στην 
Ευρώπη πολύ συχνά περιλαμβάνονται 
υπήκοοι της ΕΕ, συχνά μετανάστες 
δεύτερης ή τρίτης γενιάς, οι οποίοι έχουν 
μεγαλώσει στα κράτη μέλη, στα οποία 
πραγματοποιούν επίθεση, καθώς και 
αλλοδαποί, που ενδέχεται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να είχαν διαμείνει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στο κράτος μέλος 
στόχο·

Or. en

Τροπολογία 146
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι 
περισσότεροι μετανάστες αναζητούν μια
νέα ζωή και επιθυμούν να ενσωματωθούν 
στις χώρες μας, φτάνει σχετικά μικρός 
αριθμός ατόμων για να δημιουργηθεί 
μείζων τρομοκρατική απειλή, και ότι οι 
ανοικτές κοινωνίες μας και τα ανοικτά 
μας σύνορα είναι ευάλωτα σε αθέμιτες 
συμπεριφορές, καθώς ορισμένοι 
τρομοκράτες χρησιμοποιούν τις οδούς 
πρόσβασης των μεταναστών και των 
αιτούντων άσυλο στις ευρωπαϊκές χώρες 
και εκμεταλλεύονται την ελεύθερη 
κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 147
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι 
περισσότεροι μετανάστες αναζητούν μια 
νέα ζωή και επιθυμούν να ενσωματωθούν 
στις χώρες μας, φτάνει σχετικά μικρός 
αριθμός ατόμων για να δημιουργηθεί 
μείζων τρομοκρατική απειλή, και ότι οι 
ανοικτές κοινωνίες μας και τα ανοικτά 
μας σύνορα είναι ευάλωτα σε αθέμιτες 
συμπεριφορές, καθώς ορισμένοι 
τρομοκράτες χρησιμοποιούν τις οδούς 
πρόσβασης των μεταναστών και των 
αιτούντων άσυλο στις ευρωπαϊκές χώρες 
και εκμεταλλεύονται την ελεύθερη 
κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 148
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι 
περισσότεροι μετανάστες αναζητούν μια 
νέα ζωή και επιθυμούν να ενσωματωθούν 
στις χώρες μας, φτάνει σχετικά μικρός
αριθμός ατόμων για να δημιουργηθεί 
μείζων τρομοκρατική απειλή, και ότι οι 
ανοικτές κοινωνίες μας και τα ανοικτά 
μας σύνορα είναι ευάλωτα σε αθέμιτες 
συμπεριφορές, καθώς ορισμένοι 
τρομοκράτες χρησιμοποιούν τις οδούς 
πρόσβασης των μεταναστών και των 
αιτούντων άσυλο στις ευρωπαϊκές χώρες 
και εκμεταλλεύονται την ελεύθερη 
κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 149
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι 
περισσότεροι μετανάστες αναζητούν μια 
νέα ζωή και επιθυμούν να ενσωματωθούν 
στις χώρες μας, φτάνει σχετικά μικρός 
αριθμός ατόμων για να δημιουργηθεί 
μείζων τρομοκρατική απειλή, και ότι οι 
ανοικτές κοινωνίες μας και τα ανοικτά μας 
σύνορα είναι ευάλωτα σε αθέμιτες 
συμπεριφορές, καθώς ορισμένοι 
τρομοκράτες χρησιμοποιούν τις οδούς 
πρόσβασης των μεταναστών και των 
αιτούντων άσυλο στις ευρωπαϊκές χώρες 
και εκμεταλλεύονται την ελεύθερη 
κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανοικτές 
κοινωνίες μας και τα ανοικτά σύνορα είναι 
ευάλωτα και χρησιμοποιούνται από 
τρομοκρατικές ομάδες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένοι τρομοκράτες 
ακολουθούν τις οδούς πρόσβασης των 
μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στις 
ευρωπαϊκές χώρες και εκμεταλλεύονται 
την ελεύθερη κυκλοφορία σε ολόκληρη 
την Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 150
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι 
περισσότεροι μετανάστες αναζητούν μια 
νέα ζωή και επιθυμούν να ενσωματωθούν 
στις χώρες μας, φτάνει σχετικά μικρός 
αριθμός ατόμων για να δημιουργηθεί 
μείζων τρομοκρατική απειλή, και ότι οι 
ανοικτές κοινωνίες μας και τα ανοικτά 
μας σύνορα είναι ευάλωτα σε αθέμιτες 
συμπεριφορές, καθώς ορισμένοι 
τρομοκράτες χρησιμοποιούν τις οδούς 
πρόσβασης των μεταναστών και των 
αιτούντων άσυλο στις ευρωπαϊκές χώρες 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα 
πρέπει να γίνεται καμία σύγχυση μεταξύ 
μεταναστών και δυνητικών τρομοκρατών 
από καμία δημόσια αρχή, μέσο 
ενημέρωσης ή πολιτικό πρόσωπο·
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι 
τρομοκράτες όντως πέρασαν τα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης χωρίς να εντοπιστούν·
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και εκμεταλλεύονται την ελεύθερη 
κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 151
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι 
περισσότεροι μετανάστες αναζητούν μια 
νέα ζωή και επιθυμούν να ενσωματωθούν 
στις χώρες μας, φτάνει σχετικά μικρός 
αριθμός ατόμων για να δημιουργηθεί 
μείζων τρομοκρατική απειλή, και ότι οι 
ανοικτές κοινωνίες μας και τα ανοικτά μας 
σύνορα είναι ευάλωτα σε αθέμιτες 
συμπεριφορές, καθώς ορισμένοι 
τρομοκράτες χρησιμοποιούν τις οδούς 
πρόσβασης των μεταναστών και των 
αιτούντων άσυλο στις ευρωπαϊκές χώρες 
και εκμεταλλεύονται την ελεύθερη 
κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι φτάνει 
σχετικά μικρός αριθμός ατόμων για να 
δημιουργηθεί μια μείζων τρομοκρατική 
απειλή, και ότι οι ανοικτές κοινωνίες μας 
και τα ανοικτά μας σύνορα είναι ευάλωτα 
σε αθέμιτες συμπεριφορές, καθώς 
ορισμένοι τρομοκράτες χρησιμοποιούν τις 
οδούς πρόσβασης των μεταναστών και των 
αιτούντων άσυλο στις ευρωπαϊκές χώρες 
και εκμεταλλεύονται την ελεύθερη 
κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 152
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό υπόπτων για τρομοκρατία είναι 
σχεδόν μηδενικό μεταξύ των μεταναστών 
και των προσφύγων που φτάνουν στην 
ΕΕ, σύμφωνα με τον FRONTEX, την 
επιχείρηση Sophia της 
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EUNAVFOR/MED και άλλους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 153
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ροή 
παράνομων μεταναστών και προσφύγων 
δημιουργεί προβλήματα για την 
ενσωμάτωση, προβλήματα που ήδη τα 
εκμεταλλεύονται οι εξτρεμιστές και θα 
μπορούσαν εξακολουθήσουν να το 
πράττουν και μελλοντικά·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 154
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ροή 
παράνομων μεταναστών και προσφύγων 
δημιουργεί προβλήματα για την 
ενσωμάτωση, προβλήματα που ήδη τα 
εκμεταλλεύονται οι εξτρεμιστές και θα 
μπορούσαν εξακολουθήσουν να το 
πράττουν και μελλοντικά·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 155
Eva Joly
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ροή 
παράνομων μεταναστών και προσφύγων 
δημιουργεί προβλήματα για την 
ενσωμάτωση, προβλήματα που ήδη τα 
εκμεταλλεύονται οι εξτρεμιστές και θα 
μπορούσαν εξακολουθήσουν να το 
πράττουν και μελλοντικά·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόδοση 
προτεραιότητας στη χρηματοδότηση 
μέτρων που αφορούν τη διαχείριση των 
συνόρων έναντι μέτρων για την 
ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων 
και της χρηματοδότησης για την 
αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, σε συνδυασμό με την 
έλλειψη άμεσης πρόσβασης στις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές και στις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
δημιουργεί προβλήματα για την 
ενσωμάτωση·

Or. en

Τροπολογία 156
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ροή 
παράνομων μεταναστών και προσφύγων 
δημιουργεί προβλήματα για την 
ενσωμάτωση, προβλήματα που ήδη τα 
εκμεταλλεύονται οι εξτρεμιστές και θα 
μπορούσαν εξακολουθήσουν να το 
πράττουν και μελλοντικά·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική και πολιτιστική ενσωμάτωση 
των μεταναστών και των προσφύγων 
δημιουργεί προβλήματα για τις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες και απαιτεί 
ενισχυμένες, ειδικές και στοχευμένες 
επενδύσεις για την κοινωνική ένταξη, 
ώστε οι εξτρεμιστές και οι στρατολόγοι 
τρομοκρατών να μην μπορούν να 
εκμεταλλεύονται τα αισθήματα 
αποκλεισμού ή αποξένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 157
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ροή 
παράνομων μεταναστών και προσφύγων 
δημιουργεί προβλήματα για την 
ενσωμάτωση, προβλήματα που ήδη τα 
εκμεταλλεύονται οι εξτρεμιστές και θα 
μπορούσαν εξακολουθήσουν να το 
πράττουν και μελλοντικά·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ροή 
παράνομων μεταναστών και προσφύγων 
δημιουργεί προβλήματα για την 
ενσωμάτωση, προβλήματα που ήδη τα 
εκμεταλλεύονται οι εξτρεμιστές και οι 
τρομοκράτες και θα μπορούσαν 
εξακολουθήσουν να το πράττουν και 
μελλοντικά·

Or. de

Τροπολογία 158
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ροή 
παράνομων μεταναστών και προσφύγων 
δημιουργεί προβλήματα για την 
ενσωμάτωση, προβλήματα που ήδη τα 
εκμεταλλεύονται οι εξτρεμιστές και θα 
μπορούσαν εξακολουθήσουν να το 
πράττουν και μελλοντικά·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ροή 
παράνομων μεταναστών και προσφύγων 
δημιουργεί προβλήματα για τη διαδικασία 
ενσωμάτωσης, προβλήματα που ήδη τα 
εκμεταλλεύονται οι εξτρεμιστές και θα 
μπορούσαν να εξακολουθήσουν να το 
πράττουν και μελλοντικά·

Or. en

Τροπολογία 159
Kristina Winberg

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ροή 
παράνομων μεταναστών και προσφύγων 
δημιουργεί προβλήματα για την 
ενσωμάτωση, προβλήματα που ήδη τα 
εκμεταλλεύονται οι εξτρεμιστές και θα 
μπορούσαν εξακολουθήσουν να το 
πράττουν και μελλοντικά·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ροή 
παράνομων μεταναστών και προσφύγων 
δημιουργεί προβλήματα για την 
αφομοίωση, προβλήματα που ήδη τα 
εκμεταλλεύονται οι εξτρεμιστές και θα 
μπορούσαν να εξακολουθήσουν να το 
πράττουν και μελλοντικά·

Or. en

Τροπολογία 160
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Artis Pabriks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
κίνδυνος οι τρομοκράτες να καταχρώνται 
και να εκμεταλλεύονται την ελευθερία και 
το κράτος δικαίου που παρέχουν οι 
φιλελεύθερες δημοκρατίες της ΕΕ ως 
καταφύγιο από τα αυταρχικά καθεστώτα 
στις χώρες καταγωγής τους όπου η 
τρομοκρατική δραστηριότητα μπορεί να 
επισύρει τη θανατική ποινή·

Or. en

Τροπολογία 161
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 
καταγραφεί περιπτώσεις1a όπου θύματα 
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σοβαρών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν 
από τρομοκράτες της Ντάες στο έδαφος 
της Συρίας ή του Ιράκ συνάντησαν ξανά 
– ενώ πίστευαν ότι ήταν ασφαλείς – τους 
βασανιστές τους στο έδαφος της ΕΕ, 
όπου και τα δύο μέρη ζήτησαν 
προστασία·

__________________

1α https://www.dw.com/de/jesidin-trifft-in-
deutschland-auf-is-peiniger/a-45119776

Or. en

Τροπολογία 162
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθέσεις μπορούν να πραγματοποιούνται 
μέσω νέων μορφών τρομοκρατίας, όπως η 
τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και η 
χρήση όπλων μαζικής καταστροφής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει το 
προηγούμενο αποσοβηθείσας επίθεσης με 
χρήση ρικίνης, ενός βιολογικού παράγοντα 
υψηλής τοξικότητας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι υπάρχουν περιστατικά στα οποία η 
Ντάες χρησιμοποίησε ή σχεδίαζε να 
χρησιμοποιήσει χημικά, βιολογικά, 
ραδιολογικά ή πυρηνικά υλικά και ότι 
κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης πιθανές τακτικές και μεθόδους 
για επιθέσεις και στόχους·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθέσεις μπορούν να πραγματοποιούνται 
μέσω νέων μορφών τρομοκρατίας, όπως η 
τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και η 
χρήση όπλων μαζικής καταστροφής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να ενισχύσει την πολιτική της για την 
κυβερνοασφάλεια με μεγαλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την 
εξελισσόμενη πρόκληση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι υπάρχει το προηγούμενο 
αποσοβηθείσας επίθεσης με χρήση ρικίνης, 
ενός βιολογικού παράγοντα υψηλής 
τοξικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν περιστατικά στα οποία 
τρομοκρατικές ομάδες χρησιμοποίησαν ή 
σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν χημικά, 
βιολογικά, ραδιολογικά ή πυρηνικά υλικά 
και ότι κοινοποίησαν στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης πιθανές τακτικές και μεθόδους 
για επιθέσεις και στόχους·

Or. en
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Τροπολογία 163
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Andrzej Grzyb, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej
Zdrojewski, Milan Zver, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Artis Pabriks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθέσεις μπορούν να πραγματοποιούνται 
μέσω νέων μορφών τρομοκρατίας, όπως η 
τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και η 
χρήση όπλων μαζικής καταστροφής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει το 
προηγούμενο αποσοβηθείσας επίθεσης με 
χρήση ρικίνης, ενός βιολογικού παράγοντα 
υψηλής τοξικότητας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι υπάρχουν περιστατικά στα οποία η 
Ντάες χρησιμοποίησε ή σχεδίαζε να 
χρησιμοποιήσει χημικά, βιολογικά, 
ραδιολογικά ή πυρηνικά υλικά και ότι 
κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης πιθανές τακτικές και μεθόδους 
για επιθέσεις και στόχους·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθέσεις μπορούν να πραγματοποιούνται 
μέσω νέων μορφών τρομοκρατίας, όπως η 
τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και η 
χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, 
πιθανώς σε σχέση με νέο τεχνολογικό 
εξοπλισμό όπως δρόνους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι υπάρχει το προηγούμενο 
αποσοβηθείσας επίθεσης με χρήση ρικίνης, 
ενός βιολογικού παράγοντα υψηλής 
τοξικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν περιστατικά στα οποία η Ντάες 
χρησιμοποίησε ή σχεδίαζε να 
χρησιμοποιήσει χημικά, βιολογικά, 
ραδιολογικά ή πυρηνικά υλικά και ότι 
κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης πιθανές τακτικές και μεθόδους 
για επιθέσεις και στόχους·

Or. en

Τροπολογία 164
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθέσεις μπορούν να πραγματοποιούνται 
μέσω νέων μορφών τρομοκρατίας, όπως 
η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και η 
χρήση όπλων μαζικής καταστροφής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει το 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ο 
κίνδυνος να εμφανιστούν νέες μορφές 
τρομοκρατίας που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για να 
πραγματοποιηθεί μια επίθεση, όπως η 
τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και η 
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προηγούμενο αποσοβηθείσας επίθεσης με 
χρήση ρικίνης, ενός βιολογικού παράγοντα 
υψηλής τοξικότητας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι υπάρχουν περιστατικά στα οποία η 
Ντάες χρησιμοποίησε ή σχεδίαζε να 
χρησιμοποιήσει χημικά, βιολογικά, 
ραδιολογικά ή πυρηνικά υλικά και ότι 
κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης πιθανές τακτικές και μεθόδους 
για επιθέσεις και στόχους·

χρήση όπλων μαζικής καταστροφής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει το 
προηγούμενο αποσοβηθείσας επίθεσης με 
χρήση ρικίνης, ενός βιολογικού παράγοντα 
υψηλής τοξικότητας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι υπάρχουν περιστατικά στα οποία η 
Ντάες χρησιμοποίησε ή σχεδίαζε να 
χρησιμοποιήσει χημικά, βιολογικά, 
ραδιολογικά ή πυρηνικά υλικά και ότι 
κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης πιθανές τακτικές και μεθόδους 
για επιθέσεις και στόχους·

Or. fr

Τροπολογία 165
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθέσεις μπορούν να πραγματοποιούνται 
μέσω νέων μορφών τρομοκρατίας, όπως η 
τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και η 
χρήση όπλων μαζικής καταστροφής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει το 
προηγούμενο αποσοβηθείσας επίθεσης με 
χρήση ρικίνης, ενός βιολογικού παράγοντα 
υψηλής τοξικότητας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι υπάρχουν περιστατικά στα οποία η 
Ντάες χρησιμοποίησε ή σχεδίαζε να 
χρησιμοποιήσει χημικά, βιολογικά, 
ραδιολογικά ή πυρηνικά υλικά και ότι 
κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης πιθανές τακτικές και μεθόδους 
για επιθέσεις και στόχους·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθέσεις μπορούν να πραγματοποιούνται 
μέσω νέων μορφών τρομοκρατίας, όπως η 
τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και η 
χρήση όπλων μαζικής καταστροφής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει το 
εικαζόμενο προηγούμενο αποσοβηθείσας 
επίθεσης με χρήση ρικίνης, ενός 
βιολογικού παράγοντα υψηλής 
τοξικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν περιστατικά στα οποία η Ντάες 
χρησιμοποίησε ή σχεδίαζε να 
χρησιμοποιήσει χημικά, βιολογικά, 
ραδιολογικά ή πυρηνικά υλικά και ότι 
κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης πιθανές τακτικές και μεθόδους 
για επιθέσεις και στόχους·

Or. de

Τροπολογία 166
Dominique Martin
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθέσεις μπορούν να πραγματοποιούνται 
μέσω νέων μορφών τρομοκρατίας, όπως η 
τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και η 
χρήση όπλων μαζικής καταστροφής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει το 
προηγούμενο αποσοβηθείσας επίθεσης με 
χρήση ρικίνης, ενός βιολογικού παράγοντα 
υψηλής τοξικότητας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι υπάρχουν περιστατικά στα οποία η 
Ντάες χρησιμοποίησε ή σχεδίαζε να 
χρησιμοποιήσει χημικά, βιολογικά, 
ραδιολογικά ή πυρηνικά υλικά και ότι 
κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης πιθανές τακτικές και μεθόδους 
για επιθέσεις και στόχους·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθέσεις μπορούν να πραγματοποιούνται 
μέσω νέων μορφών τρομοκρατίας, όπως η 
τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και η 
χρήση όπλων μαζικής καταστροφής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει το 
προηγούμενο αποσοβηθείσας επίθεσης με 
χρήση ρικίνης, ενός βιολογικού παράγοντα 
υψηλής τοξικότητας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι υπάρχουν περιστατικά στα οποία η 
Ντάες χρησιμοποίησε ή σχεδίαζε να 
χρησιμοποιήσει χημικά, βιολογικά, 
ραδιολογικά ή πυρηνικά υλικά και ότι 
κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μαθήματα και μεθόδους για 
επιθέσεις και στόχους·

Or. fr

Τροπολογία 167
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan
Zver, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta
Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
χρόνο αναφέρονται πολλές περιπτώσεις 
διακίνησης ραδιολογικού ή πυρηνικού 
υλικού στη βάση δεδομένων συμβάντων 
και παράνομης διακίνησης του Διεθνούς 
Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), 
και επισημαίνει τον λανθάνοντα κίνδυνο 
που απορρέει από τις εν λόγω ουσίες, 
ιδίως όσον αφορά τη σοβαρότητα των 
πιθανών συνεπειών τους·

Or. en
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Τροπολογία 168
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν διαφορετικές στρατηγικές για 
να αντιμετωπίσουν υβριδικές και χημικές, 
βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές 
απειλές και, συνεπώς, διαφορετικά 
επίπεδα ετοιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 169
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 28 Ιουνίου 
2018, εξέφρασε την ικανοποίησή του για 
την κοινή ανακοίνωση σχετικά με την 
ανθεκτικότητα της Ευρώπης έναντι των 
υβριδικών και χημικών, βιολογικών, 
ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών, 
στην οποία προσδιορίζονται οι τομείς 
όπου πρέπει να ενταθεί η δράση 
προκειμένου να εμβαθυνθεί και να 
ενισχυθεί περαιτέρω η ουσιαστική 
συμβολή της ΕΕ για την αντιμετώπιση 
των εν λόγω απειλών, και παροτρύνονται 
επίσης τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να 
συνεργαστούν για να εφαρμόσουν πλήρως 
και επειγόντως το σχέδιο δράσης στον 
τομέα των ΧΒΡΠ απειλών·
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Or. en

Τροπολογία 170
Dominique Martin, André Elissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική ρητορική που πυροδοτείται από 
τον λαϊκισμό και αφορά την 
τρομοκρατική απειλή μπορεί να οδηγήσει 
την κοινωνία σε πόλωση·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 171
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική ρητορική που πυροδοτείται από 
τον λαϊκισμό και αφορά την 
τρομοκρατική απειλή μπορεί να οδηγήσει 
την κοινωνία σε πόλωση·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 172
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δεξιός 
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ρητορική που πυροδοτείται από τον 
λαϊκισμό και αφορά την τρομοκρατική
απειλή μπορεί να οδηγήσει την κοινωνία 
σε πόλωση·

εξτρεμισμός σε πολλές χώρες έχει 
εμπνεύσει μια σειρά επιθέσεων και 
συνιστά απειλή που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί για την προστασία της 
κοινωνίας στο σύνολό της και, μεταξύ 
άλλων, για να καθησυχαστούν οι 
μουσουλμάνοι πολίτες που αποτελούν 
συχνά, αλλά όχι αποκλειστικά, τον στόχο 
των επιθέσεων αυτών· λαμβάνοντας, 
ωστόσο, υπόψη ότι η εν λόγω απειλή δεν 
είναι ουδόλως της ίδιας κλίμακας, 
συχνότητας ή φύσης όπως αυτή που 
αποτελούν οι ισλαμιστές τρομοκράτες, οι 
οποίοι πρέπει να παραμείνουν ο κύριος 
στόχος των αντιτρομοκρατικών 
προσπαθειών·

Or. en

Τροπολογία 173
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ρητορική που πυροδοτείται από τον 
λαϊκισμό και αφορά την τρομοκρατική 
απειλή μπορεί να οδηγήσει την κοινωνία
σε πόλωση·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ρητορική που πυροδοτείται από τον 
λαϊκισμό και αφορά ή επικαλείται την 
τρομοκρατική απειλή μπορεί να οδηγήσει 
τις κοινωνίες σε πόλωση που επιδιώκει να 
υπονομεύσει τη δημοκρατία, την
κοινωνική συνοχή, τον σεβασμό για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο, 
υπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο τους 
σκοπούς των τρομοκρατικών 
οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 174
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ρητορική που πυροδοτείται από τον 
λαϊκισμό και αφορά την τρομοκρατική 
απειλή μπορεί να οδηγήσει την κοινωνία
σε πόλωση·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
εργαλειοποίηση της τρομοκρατίας μπορεί 
να τροφοδοτήσει τη ρητορική του μίσους
και να συμβάλει στη δημιουργία μιας 
λεγόμενης «σύγκρουσης πολιτισμών», 
αντίθετης προς τις αρχές της 
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 175
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ρητορική που πυροδοτείται από τον 
λαϊκισμό και αφορά την τρομοκρατική 
απειλή μπορεί να οδηγήσει την κοινωνία 
σε πόλωση·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ρητορική που πυροδοτείται από τον 
λαϊκισμό και αφορά την τρομοκρατική 
απειλή μπορεί να οδηγήσει την κοινωνία 
σε πόλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαία η κατάλληλη εκπαίδευση και 
κατάρτιση που αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας έναντι του λαϊκισμού·

Or. en

Τροπολογία 176
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Milan Zver, Andrzej Grzyb, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ρητορική που πυροδοτείται από τον 
λαϊκισμό και αφορά την τρομοκρατική 
απειλή μπορεί να οδηγήσει την κοινωνία 
σε πόλωση·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ρητορική που πυροδοτείται από τον 
λαϊκισμό και αφορά την τρομοκρατική 
απειλή μπορεί να οδηγήσει την κοινωνία 
σε πόλωση, την οποία εκμεταλλεύονται οι 
ταραχοποιοί που ανήκουν τόσο στον 
αριστερό όσο και στον δεξιό χώρο·

Or. en

Τροπολογία 177
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ρητορική που πυροδοτείται από τον 
λαϊκισμό και αφορά την τρομοκρατική 
απειλή μπορεί να οδηγήσει την κοινωνία 
σε πόλωση·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ρητορική που πυροδοτείται από τον 
λαϊκισμό και αφορά την τρομοκρατική 
απειλή συμβάλλει επικίνδυνα στην 
πόλωση των κοινωνιών μας·

Or. en

Τροπολογία 178
Kristina Winberg

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ρητορική που πυροδοτείται από τον 
λαϊκισμό και αφορά την τρομοκρατική 
απειλή μπορεί να οδηγήσει την κοινωνία 
σε πόλωση·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
ανοικτός και έντιμος πολιτικός διάλογος 
όσον αφορά την τρομοκρατική απειλή 
μπορεί να οδηγήσει την κοινωνία σε 
πόλωση·

Or. en
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Τροπολογία 179
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ τρομοκρατικών 
οργανώσεων και ομάδων του 
οργανωμένου εγκλήματος, όπου η 
δυνατότητα πρόκλησης μεγάλου αριθμού 
θυμάτων μεταξύ του άμαχου πληθυσμού 
στα κράτη μέλη της ΕΕ συνδέεται με την 
υλικοτεχνική ικανότητα υλοποίησης 
ανάλογων επιθέσεων, ενέχει σημαντικούς 
κινδύνους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχει χαμηλό επίπεδο επιβολής του 
νόμου και αναφοράς και ανάλυσης 
πληροφοριών σχετικά με το πλέγμα 
μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
συχνά υπάρχει έλλειψη ερευνητικών και 
δικαστικών ικανοτήτων που 
επικεντρώνονται στο οργανωμένο 
έγκλημα σε πολλά κράτη μέλη και σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 180
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
μεγάλη ποσότητα παραπληροφόρησης 
και αναληθών ειδήσεων σχετικά με την 
τρομοκρατική απειλή που διαδίδονται 
στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και 
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επιδιώκουν να υποκινήσουν αναταραχές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκστρατείες 
παραπληροφόρησης οδηγούν σε 
ριζοσπαστικοποίηση εντός των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 181
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten
Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τρομοκρατία επιδιώκει την εξασθένιση 
και την καταστολή των δημοκρατιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί και 
οι κυβερνήσεις είναι σημαντικοί 
παράγοντες για την επίτευξη ευρείας 
συναίνεσης και κοινωνικής 
ανθεκτικότητας με στόχο την 
αποτελεσματική προάσπιση των 
δημοκρατικών μας συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 182
Dominique Martin, André Elissen

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πρόληψη και αντιμετώπιση της 
ριζοσπαστικοποίησης

Πρόληψη και αντιμετώπιση της 
ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης

Or. fr
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Τροπολογία 183
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πρόληψη και καταπολέμηση της 
ριζοσπαστικοποίησης

Πρόληψη και καταπολέμηση του βίαιου 
εξτρεμισμού

Or. en

Τροπολογία 184
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός 
της ριζοσπαστικοποίησης συνδέεται 
συχνά με την πολιτική εκπροσώπηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πραγματικό 
ζήτημα είναι η πολιτική βία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδύνατο να 
απομονωθεί μόνο ένα μονοπάτι προς τον 
βίαιο εξτρεμισμό, καθώς η κοινωνική 
συνοχή, το πολιτικό πλαίσιο, η 
οικονομική κατάσταση, τα θρησκευτικά 
και ιδεολογικά ιδεώδη, τα προσωπικά 
τραύματα και τα ψυχολογικά τρωτά 
σημεία, όπως και το περιβάλλον και τα 
δίκτυα επαφών, αποτελούν ισάριθμους 
παράγοντες και μηχανισμούς 
ενεργοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 185
Geoffrey Van Orden
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τρομοκρατική απειλή είναι εξίσου πιθανό 
να προέλθει από έναν δράστη που 
μεγάλωσε στη χώρα αλλά προέρχεται από 
οικογένεια μεταναστών ή από έναν 
νεοαφιχθέντα «τρίτο»· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι νέοι που προέρχονται από 
οικογένεια μεταναστών, και μεγάλωσαν 
σε περιοχές όπου οι κυρίαρχες επιρροές 
είναι αλλοδαπές, θα αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες να ταυτιστούν με τον βασικό 
κορμό της κοινωνίας  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι προς το συμφέρον των 
πολιτικών και θρησκευτικών 
ταραχοποιών να τονίζονται οι διαφορές, ο 
διαχωρισμός, η θυματοποίηση και η 
αποξένωση·

Or. en

Τροπολογία 186
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστες συχνά επιδιώκουν να 
ξεφύγουν από τους πολιτιστικούς, 
κοινωνικούς και πολιτικούς περιορισμούς 
της προηγούμενης ζωής τους αλλά πολύ 
συχνά βρίσκονται κάτω από τις ίδιες 
επιρροές που τους περιμένουν στη νέα 
χώρα·

Or. en



AM\1163127EL.docx 105/199 PE627.791v02-00

EL

Τροπολογία 187
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κέντρο 
αριστείας του δικτύου της ΕΕ για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 
ριζοσπαστικοποίηση προσφέρει μια 
σημαντική πλατφόρμα για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
επαγγελματιών και έχει συμβάλει στη 
συγκέντρωση σημαντικών γνώσεων στον 
τομέα της πρόληψης και της 
καταπολέμησης της 
ριζοσπαστικοποίησης·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κέντρο 
αριστείας του δικτύου της ΕΕ για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 
ριζοσπαστικοποίηση προσφέρει μια 
σημαντική πλατφόρμα για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
επαγγελματιών και αρχών επιβολής του 
νόμου και έχει συμβάλει στη συγκέντρωση 
σημαντικών γνώσεων στον τομέα της 
πρόληψης και της καταπολέμησης του 
βίαιου εξτρεμισμού·

Or. en

Τροπολογία 188
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κέντρο 
αριστείας του δικτύου της ΕΕ για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 
ριζοσπαστικοποίηση προσφέρει μια 
σημαντική πλατφόρμα για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
επαγγελματιών και έχει συμβάλει στη 
συγκέντρωση σημαντικών γνώσεων στον 
τομέα της πρόληψης και της 
καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κέντρο 
αριστείας του δικτύου της ΕΕ για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 
ριζοσπαστικοποίηση προσφέρει μια 
πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ επαγγελματιών και έχει 
συμβάλει στη συγκέντρωση γνώσεων στον 
τομέα της πρόληψης και της 
καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης·

Or. fr
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Τροπολογία 189
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές 
στρατηγικές κατά της 
ριζοσπαστικοποίησης είναι σημαντικές
από την άποψη της παροχής γενικών 
πλαισίων για προγράμματα σε τοπικό 
επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω στρατηγικές πρέπει να διασφαλίζουν
επαρκή χρηματοδότηση για τις τοπικές 
αρχές, τις υπό εξέταση ΜΚΟ και τους
εταίρους της κοινωνίας των πολιτών, έτσι 
ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν τα 
προγράμματα αυτά·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος 
διαφέρει και, για αυτόν τον λόγο, οι 
εθνικές στρατηγικές κατά της 
ριζοσπαστικοποίησης έχουν μεγαλύτερη 
σημασία, ιδίως από την άποψη της 
παροχής γενικών πλαισίων για 
προγράμματα σε τοπικό επίπεδο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω 
στρατηγικές χρειάζονται επαρκή 
χρηματοδότηση για τις τοπικές αρχές, τις 
κατάλληλα ελεγχθείσες ΜΚΟ και άλλους
εταίρους της κοινωνίας των πολιτών, έτσι 
ώστε τα προγράμματα αυτά να μπορούν να 
παρακολουθηθούν και να εφαρμοστούν 
με σιγουριά·

Or. en

Τροπολογία 190
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές 
στρατηγικές κατά της 
ριζοσπαστικοποίησης είναι σημαντικές
από την άποψη της παροχής γενικών 
πλαισίων για προγράμματα σε τοπικό 
επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω στρατηγικές πρέπει να διασφαλίζουν 
επαρκή χρηματοδότηση για τις τοπικές 
αρχές, τις υπό εξέταση ΜΚΟ και τους 
εταίρους της κοινωνίας των πολιτών, έτσι 
ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν τα 

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική που συναρθρώνει 
τις εθνικές στρατηγικές κατά του βίαιου 
εξτρεμισμού είναι απαραίτητη από την 
άποψη της παροχής γενικών πλαισίων για 
προγράμματα σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω στρατηγικές πρέπει να είναι 
συνεκτικές και αποτελεσματικές και να 
διασφαλίζουν επαρκή χρηματοδότηση για 
τις τοπικές αρχές, και τους ενδιαφερόμενα 
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προγράμματα αυτά· μέρη της κοινωνίας των πολιτών, έτσι 
ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν τα 
προγράμματα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 191
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές 
στρατηγικές κατά της 
ριζοσπαστικοποίησης είναι σημαντικές 
από την άποψη της παροχής γενικών 
πλαισίων για προγράμματα σε τοπικό 
επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω στρατηγικές πρέπει να διασφαλίζουν 
επαρκή χρηματοδότηση για τις τοπικές 
αρχές, τις υπό εξέταση ΜΚΟ και τους 
εταίρους της κοινωνίας των πολιτών, έτσι 
ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν τα 
προγράμματα αυτά·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές 
στρατηγικές κατά της 
ριζοσπαστικοποίησης είναι σημαντικές 
από την άποψη της παροχής γενικών 
πλαισίων για προγράμματα σε τοπικό 
επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω στρατηγικές πρέπει να διασφαλίζουν 
επαρκή χρηματοδότηση για τις τοπικές 
αρχές και τους εταίρους της κοινωνίας των 
πολιτών, έτσι ώστε να μπορούν να 
εφαρμοστούν τα προγράμματα αυτά·

Or. fr

Τροπολογία 192
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές 
στρατηγικές κατά της 
ριζοσπαστικοποίησης είναι σημαντικές 
από την άποψη της παροχής γενικών 
πλαισίων για προγράμματα σε τοπικό 
επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω στρατηγικές πρέπει να διασφαλίζουν 
επαρκή χρηματοδότηση για τις τοπικές 

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές 
στρατηγικές κατά της 
ριζοσπαστικοποίησης είναι σημαντικές 
από την άποψη της παροχής γενικών 
πλαισίων για προγράμματα σε τοπικό 
επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω στρατηγικές πρέπει να διασφαλίζουν 
επαρκή χρηματοδότηση για τις τοπικές 
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αρχές, τις υπό εξέταση ΜΚΟ και τους 
εταίρους της κοινωνίας των πολιτών, έτσι 
ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν τα 
προγράμματα αυτά·

αρχές, τις ΜΚΟ και τους εταίρους της 
κοινωνίας των πολιτών που έχουν 
ελεγχθεί, έτσι ώστε να μπορούν να 
εφαρμοστούν τα προγράμματα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 193
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΓ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
φαινόμενο της πρόληψης και της 
αντιμετώπισης της βίαιης 
ριζοσπαστικοποίησης είναι πολύ σύνθετο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι πρόσφατα 
η διάσταση του φύλου είχε υποεκτιμηθεί·

Or. en

Τροπολογία 194
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΓ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΓ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
παρανόηση σχετικά με τον ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες 
όσον αφορά τον βίαιο εξτρεμισμό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δεν 
αποτελούν πάντοτε παθητικά υποκείμενα 
και δρουν επίσης ως υποκινήτριες, 
στρατολόγοι, υπεύθυνες συγκέντρωσης 
κεφαλαίων και ακόμη και ως δράστριες 
τρομοκρατικών ενεργειών·

Or. en
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Τροπολογία 195
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εμπειρογνώμονες έχουν υπογραμμίσει τη 
θετική εμπειρία που προσφέρει μια 
διυπηρεσιακή προσέγγιση, με επίκεντρο τη 
δημιουργία υποδομών που εξασφαλίζουν 
την παροχή στήριξης σε πρώιμο στάδιο σε 
όσους είναι ευάλωτοι στη 
ριζοσπαστικοποίηση από διάφορες αρχές 
και οργανώσεις σε πολλαπλά επίπεδα και 
με έμφαση στον υποστηρικτικό ρόλο της 
αστυνομίας, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό τη σχέση·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εμπειρογνώμονες έχουν υπογραμμίσει τη 
θετική εμπειρία που προσφέρει μια 
διυπηρεσιακή προσέγγιση που συνεκτιμά 
την πολυμορφία των τρόπων 
ριζοσπαστικοποίησης και του πάσης 
φύσεως κοινού που εμπλέκεται, με 
επίκεντρο τη δημιουργία υποδομών που 
εξασφαλίζουν την παροχή στήριξης σε 
πρώιμο στάδιο σε όσους είναι ευάλωτοι 
στη ριζοσπαστικοποίηση από διάφορες 
αρχές και οργανώσεις σε πολλαπλά 
επίπεδα, και την πρόληψή της σε 
συνεργασία με τις υπηρεσίες της 
δικαιοσύνης και της αστυνομίας, 
λαμβανομένων υπόψη των ποικίλων 
μορφών ριζοσπαστικοποίησης·

Or. fr

Τροπολογία 196
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εμπειρογνώμονες έχουν υπογραμμίσει τη 
θετική εμπειρία που προσφέρει μια 
διυπηρεσιακή προσέγγιση, με επίκεντρο τη 
δημιουργία υποδομών που εξασφαλίζουν 
την παροχή στήριξης σε πρώιμο στάδιο σε 
όσους είναι ευάλωτοι στη 
ριζοσπαστικοποίηση από διάφορες αρχές 

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εμπειρογνώμονες έχουν υπογραμμίσει τη 
θετική εμπειρία που προσφέρει μια 
διυπηρεσιακή προσέγγιση, με επίκεντρο τη 
δημιουργία υποδομών που εξασφαλίζουν 
την παροχή στήριξης σε πρώιμο στάδιο σε 
όσους είναι ευάλωτοι στη 
ριζοσπαστικοποίηση και τις οικογένειές 
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και οργανώσεις σε πολλαπλά επίπεδα και 
με έμφαση στον υποστηρικτικό ρόλο της 
αστυνομίας, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό τη σχέση·

τους από διάφορες αρχές και οργανώσεις 
σε πολλαπλά επίπεδα και με έμφαση στον 
υποστηρικτικό ρόλο της αστυνομίας, 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη σχέση·

Or. en

Τροπολογία 197
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΔ α. λαμβάνοντας υπόψη τον θετικό 
ρόλο που διαδραματίζει η αστυνομία της 
γειτονιάς στο να γνωρίζει καλύτερα και 
να διατηρεί με τα ευάλωτα άτομα σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τον αντίστοιχο 
πληθυσμό με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό 
προκειμένου να προλαμβάνει τα 
φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης και να 
αποτρέπει τη δημιουργία συναισθημάτων 
δυσπιστίας απέναντι στο κράτος και τους 
θεσμούς·

Or. fr

Τροπολογία 198
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΕ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 
προληπτικών μέτρων κατά της 
ριζοσπαστικοποίησης είναι εγγενώς 
δύσκολη και απαιτεί στενή συνεργασία 
μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών 
μελών, των επιμέρους ενδιαφερομένων 
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μερών και των ερευνητών όπως τονίζεται 
στην ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Or. en

Τροπολογία 199
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΕ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΕ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και η 
ενεργή προώθηση των δημοκρατικών 
αξιών συμβάλλει στον μετριασμό του 
κινδύνου ριζοσπαστικοποίησης μέσω 
πρακτικών μέτρων για την αντιμετώπιση 
βίαιων εξτρεμιστικών ιδεολογιών, της 
φτώχειας, των διακρίσεων και της 
περιθωριοποίησης, μεταξύ άλλων με την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου και του αποκλεισμού από το 
σχολείο, τη βελτίωση της ισότητας και 
της κοινωνικής συνοχής και με την 
ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής του 
πολίτη στα κοινά·

Or. en

Τροπολογία 200
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα 
ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έργα για 

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα 
ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έργα για 
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την καταπολέμηση και την πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έως 
το 2020 προβλέπει κονδύλια ύψους 314 
εκατομμυρίων EUR για σχέδια κατά της 
ριζοσπαστικοποίησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι δεν υπάρχει συνεχής 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
προγραμμάτων αυτών·

την καταπολέμηση και την πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ έως το 2020 προβλέπει κονδύλια 
ύψους 314 εκατομμυρίων EUR για σχέδια 
κατά της ριζοσπαστικοποίησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει 
συνεχής αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 201
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα 
ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έργα για 
την καταπολέμηση και την πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έως 
το 2020 προβλέπει κονδύλια ύψους 314 
εκατομμυρίων EUR για σχέδια κατά της 
ριζοσπαστικοποίησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι δεν υπάρχει συνεχής 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
προγραμμάτων αυτών·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα 
ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έργα για 
την καταπολέμηση και την πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έως 
το 2020 προβλέπει κονδύλια ύψους 314 
εκατομμυρίων EUR για σχέδια κατά της 
ριζοσπαστικοποίησης1α· λαμβάνοντας
υπόψη ότι δεν υπάρχει συνεχής 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
προγραμμάτων αυτών·

__________________

1a Ομιλία από την Επίτροπο Jourová, 
αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους 
Καταναλωτές και την Ισότητα των 
Φύλων κατά τη Διάσκεψη για τη 
Ριζοσπαστικοποίηση στις Φυλακές που 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στο 
κέντρο συνεδριάσεων Borschette, στις 
27.2.2018 http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-18-1221_en.htm
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Or. en

Τροπολογία 202
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα 
ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έργα για 
την καταπολέμηση και την πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έως 
το 2020 προβλέπει κονδύλια ύψους 314 
εκατομμυρίων EUR για σχέδια κατά της 
ριζοσπαστικοποίησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι δεν υπάρχει συνεχής
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
προγραμμάτων αυτών·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα 
ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έργα για 
την καταπολέμηση και την πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έως 
το 2020 προβλέπει κονδύλια ύψους 314 
εκατομμυρίων EUR για σχέδια κατά της 
ριζοσπαστικοποίησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για συνεχή
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
προγραμμάτων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 203
Heinz K. Becker, Milan Zver, Artis Pabriks, Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤ α.λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι 
μετανάστες θα πρέπει να έχουν την ίδια 
υποχρέωση όπως όλοι οι πολίτες σε κάθε 
κράτος μέλος της ΕΕ να αποδέχονται 
απόλυτα και να ζουν σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα 
καθώς και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπογραφή 
γραπτής δέσμευσης θα αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία 
των ενεργών προσπαθειών για την ένταξη 
όλων των ατόμων που επιθυμούν να 
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ζήσουν μαζί μας στην ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μια πρόσφατα αναπτυχθείσα 
«ευρωπαϊκή δέσμευση για τα δικαιώματα 
και τις αξίες» θα πρέπει επίσης να 
αναφέρει ότι, σε περίπτωση μη τήρησης 
των θεμελιωδών μας δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης 
της νομοθεσίας, η επιστροφή/ο 
επαναπατρισμός είναι η τελευταία, αλλά 
λογική, συνέπεια η οποία θα υλοποιείται 
σε πλαίσιο σεβασμού του διεθνούς 
δικαίου και της αρχής της μη 
επαναπροώθησης·

Or. en

Τροπολογία 204
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤ α.λαμβάνοντας υπόψη ότι η τάση 
της αποεπένδυσης από σχολεία και 
βασικές δημόσιες υπηρεσίες και 
υποδομές που επικρατεί την τελευταία 
δεκαετία έχει ως αποτέλεσμα ολόκληροι 
πληθυσμοί και κοινότητες να αισθάνονται 
σωματικά, πολιτικά και κοινωνικά 
εγκαταλελειμμένοι από την πλειοψηφία·

Or. en

Τροπολογία 205
Dominique Martin, André Elissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤ α.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαγγελματίες του τομέα βεβαιώνουν ότι 



AM\1163127EL.docx 115/199 PE627.791v02-00

EL

τα προγράμματα 
αποριζοσπαστικοποίησης είναι 
αποτυχημένα·

Or. fr

Τροπολογία 206
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤ β.λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποδέσμευση θεωρείται από τους ίδιους 
εμπειρογνώμονες προσωρινή λύση για την 
καταπολέμηση της ισλαμιστικής 
τρομοκρατίας, δεδομένου ότι δίνει τη 
δυνατότητα, καθώς οι πεποιθήσεις δεν 
μεταβάλλονται, να αποτραπούν τα άτομα 
από το να προχωρήσουν στην πράξη·

Or. fr

Τροπολογία 207
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται 
ότι υπάρχουν μεταξύ 50.000 και 70.000 
ριζοσπαστικοποιημένοι τζιχαντιστές στην 
ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 208
Dominique Martin
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται 
ότι υπάρχουν μεταξύ 50.000 και 70.000 
ριζοσπαστικοποιημένοι τζιχαντιστές στην 
ΕΕ·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται 
ότι υπάρχουν μεταξύ 50.000 και 70.000 
ριζοσπαστικοποιημένοι τζιχαντιστές στην 
ΕΕ, μεγάλο ποσοστό εκ των οποίων 
αντιπροσωπεύει η Γαλλία, με ένα 
εξαιρετικά θρησκευόμενο και 
συντηρητικό Ισλάμ που αριθμεί μεταξύ 
20.000 και 30.000 πιστών κατά τον Samir 
Amghar και 10.500 άτομα που έχουν 
καταχωρισθεί με την ένδειξη S ως «μέλη 
του ισλαμικού κινήματος ή συνδεόμενα 
με αυτό», σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό 
της Γαλλίας το 2015·

Or. fr

Τροπολογία 209
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται 
ότι υπάρχουν μεταξύ 50.000 και 70.000 
ριζοσπαστικοποιημένοι τζιχαντιστές στην 
ΕΕ·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται 
ότι ενδέχεται να υπάρχουν μεταξύ 50.000 
και 70.000 δυνάμει ριζοσπαστικοποιημένοι 
τζιχαντιστές στην ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ακροδεξιά πολιτική βία 
αυξάνεται· 

Or. en

Τροπολογία 210
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta
Gardini, Lorenzo Cesa
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται 
ότι υπάρχουν μεταξύ 50.000 και 70.000 
ριζοσπαστικοποιημένοι τζιχαντιστές στην 
ΕΕ·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται 
ότι υπάρχουν μεταξύ 50.000 και 70.000 
ριζοσπαστικοποιημένοι τζιχαντιστές στην 
ΕΕ1α·

__________________

1α Jean Charles Brisard, Centre d’Analyse 
du Terrorisme, συνεδρίαση της Ειδικής 
επιτροπής για την τρομοκρατία της 9ης 
Απριλίου 2018.

Or. en

Τροπολογία 211
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten
Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται 
ότι υπάρχουν μεταξύ 50.000 και 70.000
ριζοσπαστικοποιημένοι τζιχαντιστές στην 
ΕΕ·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση 
τα στοιχεία της Europol για το 2018 
εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 30.000
ριζοσπαστικοποιημένοι τζιχαντιστές στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 212
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται 
ότι υπάρχουν μεταξύ 50.000 και 70.000 

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 
συνελήφθησαν συνολικά 9751α άτομα 



PE627.791v02-00 118/199 AM\1163127EL.docx

EL

ριζοσπαστικοποιημένοι τζιχαντιστές στην 
ΕΕ·

στην ΕΕ για τρομοκρατικά εγκλήματα·

__________________

1α Έκθεση Ευρωπόλ Te-sat, 2017 

Or. fr

Τροπολογία 213
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται 
ότι υπάρχουν μεταξύ 50.000 και 70.000 
ριζοσπαστικοποιημένοι τζιχαντιστές στην 
ΕΕ·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται 
ότι υπάρχουν μεταξύ 50.000 και 70.000 
ριζοσπαστικοποιημένα άτομα στην ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 214
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική 
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης είναι όλο 
και πιο έντονη στην επικράτεια της ΕΕ, 
συχνά με τη μορφή βιβλίων, διδασκαλίας ή 
οπτικοακουστικού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών 
τηλεοπτικών καναλιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω ρητορική αντίκειται 
στις ευρωπαϊκές αξίες, υπονομεύει την 
πολυφωνία, προωθεί τη βία και τη 
μισαλλοδοξία εις βάρος όλων των άλλων 
θρησκειών, είναι ανοικτά αντισημιτική, 
αρνείται την ισότητα μεταξύ ανδρών και 

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική 
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης είναι 
παρούσα στην επικράτεια της ΕΕ, συχνά 
με τη μορφή βιβλίων, διδασκαλίας ή 
οπτικοακουστικού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών 
τηλεοπτικών καναλιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω ρητορική αντίκειται 
στις δημοκρατικές αξίες, υπονομεύει την 
πολυφωνία, προωθεί τη βία και τη 
μισαλλοδοξία εις βάρος όλων των άλλων 
θρησκειών·
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γυναικών και απορρίπτει την επιστήμη 
και την εκπαίδευση, τις οποίες το Ισλάμ 
προάσπιζε στη διάρκεια αιώνων·

Or. en

Τροπολογία 215
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten
Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική 
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης είναι όλο 
και πιο έντονη στην επικράτεια της ΕΕ, 
συχνά με τη μορφή βιβλίων, διδασκαλίας ή 
οπτικοακουστικού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών 
τηλεοπτικών καναλιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω ρητορική αντίκειται 
στις ευρωπαϊκές αξίες, υπονομεύει την 
πολυφωνία, προωθεί τη βία και τη 
μισαλλοδοξία εις βάρος όλων των άλλων 
θρησκειών, είναι ανοικτά αντισημιτική, 
αρνείται την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και απορρίπτει την επιστήμη και 
την εκπαίδευση, τις οποίες το Ισλάμ 
προάσπιζε στη διάρκεια αιώνων·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική 
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης είναι όλο 
και πιο έντονη στην επικράτεια της ΕΕ, 
συχνά με τη μορφή βιβλίων, διδασκαλίας ή 
οπτικοακουστικού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών 
τηλεοπτικών καναλιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω ρητορική αντίκειται 
στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπονομεύει 
την πολυφωνία, προωθεί τη βία και τη 
μισαλλοδοξία εις βάρος όλων των άλλων 
θρησκειών, είναι ανοικτά αντισημιτική, 
αρνείται την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και απορρίπτει την επιστήμη και 
την εκπαίδευση, τις οποίες το Ισλάμ 
προάσπιζε στη διάρκεια αιώνων·

Or. en

Τροπολογία 216
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική 
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης είναι όλο 

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική 
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης είναι όλο 
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και πιο έντονη στην επικράτεια της ΕΕ, 
συχνά με τη μορφή βιβλίων, διδασκαλίας ή 
οπτικοακουστικού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών 
τηλεοπτικών καναλιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω ρητορική αντίκειται 
στις ευρωπαϊκές αξίες, υπονομεύει την 
πολυφωνία, προωθεί τη βία και τη 
μισαλλοδοξία εις βάρος όλων των άλλων 
θρησκειών, είναι ανοικτά αντισημιτική, 
αρνείται την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και απορρίπτει την επιστήμη και 
την εκπαίδευση, τις οποίες το Ισλάμ 
προάσπιζε στη διάρκεια αιώνων·

και πιο έντονη στην επικράτεια της ΕΕ, 
συχνά με τη μορφή έντυπου υλικού, 
διδασκαλίας ή οπτικοακουστικού 
περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των 
δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 
ρητορική αντίκειται στις ευρωπαϊκές αξίες, 
υπονομεύει την πολυφωνία, προωθεί τη 
βία και τη μισαλλοδοξία εις βάρος όλων 
των άλλων θρησκειών, είναι ανοικτά 
αντισημιτική, αρνείται την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και απορρίπτει την 
επιστήμη και την εκπαίδευση, τις οποίες το 
Ισλάμ προάσπιζε στη διάρκεια αιώνων·

Or. de

Τροπολογία 217
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική 
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης είναι όλο 
και πιο έντονη στην επικράτεια της ΕΕ, 
συχνά με τη μορφή βιβλίων, διδασκαλίας ή 
οπτικοακουστικού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών 
τηλεοπτικών καναλιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω ρητορική αντίκειται 
στις ευρωπαϊκές αξίες, υπονομεύει την 
πολυφωνία, προωθεί τη βία και τη 
μισαλλοδοξία εις βάρος όλων των άλλων 
θρησκειών, είναι ανοικτά αντισημιτική, 
αρνείται την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και απορρίπτει την επιστήμη και 
την εκπαίδευση, τις οποίες το Ισλάμ 
προάσπιζε στη διάρκεια αιώνων·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική 
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης είναι όλο 
και πιο έντονη σε πολλά κράτη μέλη της 
ΕΕ, συχνά με τη μορφή βιβλίων, 
διδασκαλίας ή οπτικοακουστικού
περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των 
δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 
ρητορική αντίκειται στις ευρωπαϊκές αξίες, 
υπονομεύει την πολυφωνία, προωθεί τη 
βία και τη μισαλλοδοξία εις βάρος όλων 
των άλλων θρησκειών, είναι ανοικτά 
αντισημιτική, αρνείται την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και απορρίπτει την 
επιστήμη και την εκπαίδευση, τις οποίες το 
Ισλάμ προάσπιζε στη διάρκεια αιώνων·

Or. en
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Τροπολογία 218
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ρητορική της βίαιης 
ριζοσπαστικοποίησης είναι όλο και πιο 
έντονη στην επικράτεια της ΕΕ, συχνά με 
τη μορφή βιβλίων, διδασκαλίας ή 
οπτικοακουστικού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών 
τηλεοπτικών καναλιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω ρητορική αντίκειται 
στις ευρωπαϊκές αξίες, υπονομεύει την 
πολυφωνία, προωθεί τη βία και τη 
μισαλλοδοξία εις βάρος όλων των άλλων 
θρησκειών, είναι ανοικτά αντισημιτική, 
αρνείται την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και απορρίπτει την επιστήμη 
και την εκπαίδευση, τις οποίες το Ισλάμ 
προάσπιζε στη διάρκεια αιώνων·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακραία 
βίαιη ρητορική είναι όλο και πιο έντονη 
στην επικράτεια της ΕΕ, συχνά με τη 
μορφή βιβλίων, διδασκαλίας ή 
οπτικοακουστικού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών 
τηλεοπτικών καναλιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω ρητορική αντίκειται 
στις δημοκρατικές αξίες, υπονομεύει την 
πολυφωνία, προωθεί τη βία και τη 
μισαλλοδοξία εις βάρος όλων των άλλων 
θρησκειών, είναι ανοικτά αντισημιτική, 
αρνείται την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και προωθεί μια αντιδραστική 
θεώρηση του πολιτισμού και της 
κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 219
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική 
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης είναι όλο 
και πιο έντονη στην επικράτεια της ΕΕ, 
συχνά με τη μορφή βιβλίων, διδασκαλίας
ή οπτικοακουστικού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών 
τηλεοπτικών καναλιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω ρητορική αντίκειται 
στις ευρωπαϊκές αξίες, υπονομεύει την 
πολυφωνία, προωθεί τη βία και τη 
μισαλλοδοξία εις βάρος όλων των άλλων

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική 
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης είναι όλο 
και πιο έντονη στην επικράτεια της ΕΕ, 
συχνά με τη μορφή βιβλίων ή 
οπτικοακουστικού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών 
τηλεοπτικών καναλιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω ρητορική αντίκειται 
στις δημοκρατικές αξίες, υπονομεύει την
πολυφωνία, προωθεί τη βία και τη 
μισαλλοδοξία ιδίως έναντι των θρησκειών, 
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θρησκειών, είναι ανοικτά αντισημιτική, 
αρνείται την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και απορρίπτει την επιστήμη και 
την εκπαίδευση, τις οποίες το Ισλάμ 
προάσπιζε στη διάρκεια αιώνων·

είναι ανοικτά αντισημιτική, αρνείται την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
απορρίπτει την επιστήμη και την 
εκπαίδευση τις οποίες το Ισλάμ 
προασπίζει εδώ και αιώνες·

Or. fr

Τροπολογία 220
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική 
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης είναι όλο 
και πιο έντονη στην επικράτεια της ΕΕ, 
συχνά με τη μορφή βιβλίων, διδασκαλίας ή 
οπτικοακουστικού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών 
τηλεοπτικών καναλιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω ρητορική αντίκειται 
στις ευρωπαϊκές αξίες, υπονομεύει την 
πολυφωνία, προωθεί τη βία και τη 
μισαλλοδοξία εις βάρος όλων των άλλων 
θρησκειών, είναι ανοικτά αντισημιτική, 
αρνείται την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και απορρίπτει την επιστήμη και 
την εκπαίδευση, τις οποίες το Ισλάμ 
προάσπιζε στη διάρκεια αιώνων·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική 
της βίαιης ισλαμιστικής 
ριζοσπαστικοποίησης είναι όλο και πιο 
έντονη στην επικράτεια της ΕΕ, συχνά με 
τη μορφή βιβλίων, διδασκαλίας ή 
οπτικοακουστικού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
δικτύων και δορυφορικών τηλεοπτικών 
καναλιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν 
λόγω ρητορική αντίκειται στις ευρωπαϊκές 
αξίες, υπονομεύει την πολυφωνία, προωθεί 
τη βία και τη μισαλλοδοξία εις βάρος όλων 
των άλλων θρησκειών, είναι ανοικτά 
αντισημιτική, αρνείται την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και απορρίπτει την 
επιστήμη και την εκπαίδευση·

Or. fr

Τροπολογία 221
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διαγράφεται
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ορισμένα βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο 
στην Ευρώπη επικρατεί η βαχαμπιστική 
και σαλαφιστική βιβλιογραφία, γεγονός 
που αφήνει μικρό περιθώριο για 
εναλλακτική ερμηνεία στη διάθεση των 
μουσουλμανικών κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 222
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο 
στην Ευρώπη επικρατεί η βαχαμπιστική 
και σαλαφιστική βιβλιογραφία, γεγονός 
που αφήνει μικρό περιθώριο για 
εναλλακτική ερμηνεία στη διάθεση των 
μουσουλμανικών κοινοτήτων·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο 
στην Ευρώπη επικρατεί η βαχαμπιστική 
και σαλαφιστική βιβλιογραφία·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 
παγκοσμιοποιημένη και εύπεπτη εκδοχή 
του Ισλάμ έρχεται σε ρήξη με 
παραδοσιακά ριζωμένες πρακτικές των 
μουσουλμανικών κοινοτήτων στην 
Ευρώπη και συμβάλλει στην υπονόμευση 
της ευρύτερης ένταξής τους·

Or. en

Τροπολογία 223
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο 
στην Ευρώπη επικρατεί η βαχαμπιστική 
και σαλαφιστική βιβλιογραφία, γεγονός 
που αφήνει μικρό περιθώριο για 
εναλλακτική ερμηνεία στη διάθεση των 

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχει ιεραρχία η οποία να διαθέτει 
κύρος και ότι σε ορισμένα βιβλιοπωλεία 
και στο διαδίκτυο στην Ευρώπη επικρατεί 
η βαχαμπιστική και σαλαφιστική 
βιβλιογραφία, γεγονός που αφήνει μικρό 
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μουσουλμανικών κοινοτήτων· περιθώριο για εναλλακτική ερμηνεία στη 
διάθεση των μουσουλμανικών κοινοτήτων·

Or. fr

Τροπολογία 224
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο 
στην Ευρώπη επικρατεί η βαχαμπιστική 
και σαλαφιστική βιβλιογραφία, γεγονός 
που αφήνει μικρό περιθώριο για 
εναλλακτική ερμηνεία στη διάθεση των 
μουσουλμανικών κοινοτήτων·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο 
στην Ευρώπη κυρίαρχη θέση έχει ιδίως η 
βαχαμπιστική και σαλαφιστική 
βιβλιογραφία και ότι ενδέχεται να 
επηρεάζει ορισμένα ευάλωτα άτομα·

Or. fr

Τροπολογία 225
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο 
στην Ευρώπη επικρατεί η βαχαμπιστική 
και σαλαφιστική βιβλιογραφία, γεγονός 
που αφήνει μικρό περιθώριο για 
εναλλακτική ερμηνεία στη διάθεση των 
μουσουλμανικών κοινοτήτων·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο 
στην Ευρώπη επικρατεί η βαχαμπιστική 
και σαλαφιστική βιβλιογραφία, γεγονός 
που αφήνει μικρό περιθώριο για 
μετριοπαθή εναλλακτική ερμηνεία στη 
διάθεση των μουσουλμανικών κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 226
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΘ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΘ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόληψη του ριζοσπαστισμού ξεκινά ήδη 
με τον αγώνα για μια πιο ανεκτική 
κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, που 
παρέχει στις μειονότητες ευκαιρίες να 
μάθουν και να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας, τους δίνει τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν στον πολιτιστικό και 
κοινωνικό βίο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτούνται ισχυρές πολιτικές κατά των 
διακρίσεων για να αποφευχθεί η 
αποξένωση κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 227
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten
Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΘ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΘ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ριζικός 
ισλαμικός φονταμενταλισμός προσβλέπει 
στην κυριαρχία της θρησκείας σε όλες τις 
σφαίρες της ζωής - ατομική, πολιτική και 
κοινωνική - συνέπεια της οποίας μπορεί 
να είναι ένας κοινοτισμός ευαίσθητος 
στις δράσεις τζιχαντιστών στρατολόγων·

Or. en

Τροπολογία 228
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΘ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΘ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βίαιη 
ριζοσπαστικοποίηση έχει τις ρίζες της 
στην περιθωριοποίηση, τις συγκρούσεις 
ταυτότητας, σε βιώματα αδικίας, 
διακρίσεις και στον κοινωνικό 
αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 229
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΘ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΘ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
συνοικίες με χαμηλό εισόδημα στις 
ευρωπαϊκές πόλεις είναι αντιμέτωπες με 
μαζική ανεργία, συστηματική 
κατάρρευση του κράτους δικαίου και 
έγκλημα, καθώς και με φτώχεια και  
διακρίσεις, που αποτελούν έδαφος 
αναπαραγωγής του θρησκευτικού 
εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας, 
καθώς είναι σε θέση να προσφέρουν 
στους πιο ευάλωτους πολίτες ένα νέο 
νόημα στη ζωή τους·

Or. en

Τροπολογία 230
Heinz K. Becker, Péter Niedermüller, Artis Pabriks, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Monika
Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλη την 
Ευρώπη έχουν καταγραφεί αρκετά 
περιστατικά ριζοσπαστικών κηρύκων του 
μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κήρυκες του μίσους συχνά προέρχονται 
από χώρες εκτός της ΕΕ, ενώ ορισμένα 
τζαμιά λαμβάνουν αδιαφανή 
χρηματοδότηση από τρίτες χώρες·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλη την 
Ευρώπη έχουν καταγραφεί αρκετά 
περιστατικά ριζοσπαστικών κηρύκων του 
μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κήρυκες του μίσους συχνά προέρχονται 
από χώρες εκτός της ΕΕ, ενώ ορισμένα 
τζαμιά λαμβάνουν αδιαφανή 
χρηματοδότηση από τρίτες χώρες, πολλές 
εκ των οποίων είναι αυταρχικά και 
θρησκειοκρατικά καθεστώτα που δεν 
ευθυγραμμίζονται με τις θεμελιώδεις 
αξίες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 231
Pina Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλη την 
Ευρώπη έχουν καταγραφεί αρκετά 
περιστατικά ριζοσπαστικών κηρύκων του 
μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κήρυκες του μίσους συχνά προέρχονται 
από χώρες εκτός της ΕΕ, ενώ ορισμένα 
τζαμιά λαμβάνουν αδιαφανή 
χρηματοδότηση από τρίτες χώρες·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλη την 
Ευρώπη έχουν καταγραφεί αρκετά 
περιστατικά ριζοσπαστικών κηρύκων του 
μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κήρυκες του μίσους συχνά προέρχονται 
από χώρες εκτός της ΕΕ, ενώ ορισμένα 
τζαμιά λαμβάνουν αδιαφανή 
χρηματοδότηση από τρίτες χώρες, 
ορισμένες εκ των οποίων κυβερνώνται 
από αυταρχικά και θρησκευτικά 
καθεστώτα·

Or. it

Τροπολογία 232
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλη την 
Ευρώπη έχουν καταγραφεί αρκετά 
περιστατικά ριζοσπαστικών κηρύκων του 
μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κήρυκες του μίσους συχνά προέρχονται 
από χώρες εκτός της ΕΕ, ενώ ορισμένα 
τζαμιά λαμβάνουν αδιαφανή 
χρηματοδότηση από τρίτες χώρες·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλη την 
Ευρώπη έχουν καταγραφεί αρκετά 
περιστατικά ριζοσπαστικών ισλαμιστών
κηρύκων του μίσους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι κήρυκες του μίσους συχνά 
προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ, ενώ 
ορισμένα τζαμιά λαμβάνουν αδιαφανή 
χρηματοδότηση από τρίτες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 233
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλη την 
Ευρώπη έχουν καταγραφεί αρκετά 
περιστατικά ριζοσπαστικών κηρύκων του 
μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κήρυκες του μίσους συχνά προέρχονται 
από χώρες εκτός της ΕΕ, ενώ ορισμένα 
τζαμιά λαμβάνουν αδιαφανή 
χρηματοδότηση από τρίτες χώρες·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλη την 
Ευρώπη έχουν σημειωθεί αρκετά 
περιστατικά ριζοσπαστικών «κηρύκων του 
μίσους»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κήρυκες του μίσους συχνά προέρχονται 
από χώρες εκτός της ΕΕ, ενώ ορισμένα 
τζαμιά λαμβάνουν αδιαφανή 
χρηματοδότηση από τρίτες χώρες·

Or. de

Τροπολογία 234
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλη την 
Ευρώπη έχουν καταγραφεί αρκετά 
περιστατικά ριζοσπαστικών κηρύκων του 
μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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κήρυκες του μίσους συχνά προέρχονται 
από χώρες εκτός της ΕΕ, ενώ ορισμένα 
τζαμιά λαμβάνουν αδιαφανή 
χρηματοδότηση από τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 235
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλη την 
Ευρώπη έχουν καταγραφεί αρκετά 
περιστατικά ριζοσπαστικών κηρύκων του 
μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κήρυκες του μίσους συχνά προέρχονται 
από χώρες εκτός της ΕΕ, ενώ ορισμένα
τζαμιά λαμβάνουν αδιαφανή
χρηματοδότηση από τρίτες χώρες·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλη την 
Ευρώπη έχουν καταγραφεί περιστατικά 
ριζοσπαστικών κηρύκων του μίσους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κήρυκες του 
μίσους συχνά προέρχονται από χώρες 
εκτός της ΕΕ και κηρύσσουν σε τζαμιά τα 
οποία ενδέχεται να έχουν λάβει
χρηματοδότηση από τρίτες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 236
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλη την 
Ευρώπη έχουν καταγραφεί αρκετά 
περιστατικά ριζοσπαστικών κηρύκων του 
μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κήρυκες του μίσους συχνά προέρχονται 
από χώρες εκτός της ΕΕ, ενώ ορισμένα 
τζαμιά λαμβάνουν αδιαφανή 
χρηματοδότηση από τρίτες χώρες·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλη την 
Ευρώπη έχουν καταγραφεί περιστατικά 
ριζοσπαστικών κηρύκων του μίσους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κήρυκες του 
μίσους συχνά προέρχονται από χώρες 
εκτός της ΕΕ, ενώ ορισμένα τζαμιά
ενδέχεται να λαμβάνουν αδιαφανή 
χρηματοδότηση από τρίτες χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 237
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές 
μουσουλμανικές χώρες, οι 
δραστηριότητες των ιμάμηδων, το 
μήνυμα που μεταδίδουν και η γλώσσα 
που ομιλούν ελέγχονται από τον νόμο με 
σκοπό την πρόληψη του εξτρεμισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ευρωπαϊκές 
χώρες υπάρχει μικρός έλεγχος για αυτή 
τη δραστηριότητα, το κήρυγμα γίνεται σε 
ξένη γλώσσα, οι ιμάμηδες εκπαιδεύονται 
στο εξωτερικό και τα εξτρεμιστικά 
τζαμιά και οι μεντρεσέδες βασίζονται 
συχνά σε ξένες πηγές χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 238
Dominique Martin, André Elissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο 
που τα κράτη μέλη διαθέτουν τα νομικά 
μέσα για να εμποδίσουν αυτούς τους 
ισλαμιστές κήρυκες του μίσους να 
ασκούν καθήκοντα, δεν λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα·

Or. fr

Τροπολογία 239
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διδαχές 
εξτρεμιστών ιμάμηδων σε ορισμένα 
τζαμιά και μεντρεσέδες αποτελούν 
παράγοντα ριζοσπαστικοποίησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ίδια αυτά 
ιδρύματα ενισχύουν το αίσθημα 
αποξένωσης πολλών νέων μεταναστών, 
ιδίως νέων ανδρών·

Or. en

Τροπολογία 240
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
αυτοπροσδιοριζόμενα κέντρα 
θρησκευτικής διδασκαλίας που διαδίδουν 
εξτρεμιστικές ιδέες στην ΕΕ, στα οποία 
νέοι αλλά και μικρά παιδιά εκτίθενται σε 
διδασκαλία, το περιεχόμενο της οποίας 
βασίζεται σε αντιευρωπαϊκές αξίες και 
στη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ριζοσπαστικές οργανώσεις συχνά 
εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία των 
νέων, προσελκύοντάς τους με κοινωνικές 
και πολιτιστικές προσφορές·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
αυτοπροσδιοριζόμενα κέντρα 
θρησκευτικής διδασκαλίας που διαδίδουν 
εξτρεμιστικές ιδέες στην ΕΕ, στα οποία 
ανήλικοι αλλά και μικρά παιδιά ενδέχεται 
να εκτίθενται σε διδασκαλία το 
περιεχόμενο της οποίας βασίζεται σε 
αντιδημοκρατικές αξίες και στη βία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι εξτρεμιστικές
οργανώσεις που προετοιμάζουν το έδαφος 
για τη στρατολόγηση τρομοκρατών συχνά 
εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία των 
νέων, προσελκύοντάς τους με κοινωνικές 
και πολιτιστικές προσφορές·

Or. en

Τροπολογία 241
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten
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Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
αυτοπροσδιοριζόμενα κέντρα 
θρησκευτικής διδασκαλίας που διαδίδουν 
εξτρεμιστικές ιδέες στην ΕΕ, στα οποία 
νέοι αλλά και μικρά παιδιά εκτίθενται σε 
διδασκαλία, το περιεχόμενο της οποίας 
βασίζεται σε αντιευρωπαϊκές αξίες και 
στη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ριζοσπαστικές οργανώσεις συχνά 
εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία των 
νέων, προσελκύοντάς τους με κοινωνικές 
και πολιτιστικές προσφορές·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
αυτοπροσδιοριζόμενα κέντρα 
θρησκευτικής διδασκαλίας που διαδίδουν 
εξτρεμιστικές ιδέες στην ΕΕ, στα οποία 
νέοι αλλά και μικρά παιδιά εκτίθενται σε 
διδασκαλία αντίθετη προς τη δημοκρατία, 
το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και στη βία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ριζοσπαστικές οργανώσεις 
συχνά εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία 
των νέων, προσελκύοντάς τους με 
κοινωνικές και πολιτιστικές προσφορές·

Or. en

Τροπολογία 242
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
αυτοπροσδιοριζόμενα κέντρα 
θρησκευτικής διδασκαλίας που διαδίδουν 
εξτρεμιστικές ιδέες στην ΕΕ, στα οποία 
νέοι αλλά και μικρά παιδιά εκτίθενται σε 
διδασκαλία, το περιεχόμενο της οποίας 
βασίζεται σε αντιευρωπαϊκές αξίες και στη
βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ριζοσπαστικές οργανώσεις συχνά 
εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία των 
νέων, προσελκύοντάς τους με κοινωνικές 
και πολιτιστικές προσφορές·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
αυτοπροσδιοριζόμενα κέντρα 
θρησκευτικής διδασκαλίας που διαδίδουν 
εξτρεμιστικές ιδέες στην ΕΕ, στα οποία 
νέοι αλλά και μικρά παιδιά εκτίθενται σε 
διδασκαλία, το περιεχόμενο της οποίας 
βασίζεται σε αντιευρωπαϊκές αξίες και στη 
βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτικές
οργανώσεις συχνά εκμεταλλεύονται τα 
τρωτά σημεία των εφήβων και των νέων, 
προσελκύοντάς τους με κοινωνικές και 
πολιτιστικές προσφορές·

Or. en
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Τροπολογία 243
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
αυτοπροσδιοριζόμενα κέντρα 
θρησκευτικής διδασκαλίας που διαδίδουν 
εξτρεμιστικές ιδέες στην ΕΕ, στα οποία 
νέοι αλλά και μικρά παιδιά εκτίθενται σε 
διδασκαλία, το περιεχόμενο της οποίας 
βασίζεται σε αντιευρωπαϊκές αξίες και 
στη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ριζοσπαστικές οργανώσεις συχνά 
εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία των 
νέων, προσελκύοντάς τους με κοινωνικές 
και πολιτιστικές προσφορές·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
αυτοπροσδιοριζόμενα κέντρα 
θρησκευτικής διδασκαλίας που διαδίδουν 
εξτρεμιστικές ιδέες στην ΕΕ, στα οποία 
νέοι αλλά και μικρά παιδιά εκτίθενται σε 
διδασκαλία, το περιεχόμενο της οποίας 
βασίζεται σε αντιδημοκρατικές αξίες και 
στη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ριζοσπαστικές οργανώσεις συχνά 
εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία των 
νέων, προσελκύοντάς τους με κοινωνικές 
και πολιτιστικές προσφορές·

Or. fr

Τροπολογία 244
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξελιγμένη στρατηγική διαδικτυακής 
επικοινωνίας της Ντάες, που προωθεί την 
τρομοκρατία εξυμνώντας της, προσφέρει 
και εναλλακτικές κοινωνικές και
πολιτιστικές ευκαιρίες στους οπαδούς της, 
ενώ ο σχεδιασμός της έχει βασιστεί στην 
παγκόσμια «κουλτούρα των νέων», όπως 
τα διαδικτυακά παιχνίδια, και συνεπώς 
προσελκύει έντονα τους ανηλίκους·

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξελιγμένη στρατηγική διαδικτυακής 
επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τη 
Ντάες, αλλά και από άλλα τρομοκρατικά 
σχήματα, που προωθεί την τρομοκρατία 
εξυμνώντας της, προσφέρει και 
εναλλακτικές κοινωνικές και πολιτιστικές 
ευκαιρίες στους οπαδούς της, ενώ ο 
σχεδιασμός της έχει βασιστεί στην 
παγκόσμια «κουλτούρα των νέων», όπως 
τα διαδικτυακά παιχνίδια, και συνεπώς 
προσελκύει έντονα τους ανηλίκους·

Or. de
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Τροπολογία 245
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
εξελιγμένη στρατηγική διαδικτυακής 
επικοινωνίας της Ντάες, που προωθεί την 
τρομοκρατία εξυμνώντας της, προσφέρει 
και εναλλακτικές κοινωνικές και 
πολιτιστικές ευκαιρίες στους οπαδούς της, 
ενώ ο σχεδιασμός της έχει βασιστεί στην 
παγκόσμια «κουλτούρα των νέων», όπως 
τα διαδικτυακά παιχνίδια, και συνεπώς 
προσελκύει έντονα τους ανηλίκους·

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
διεθνείς τρομοκρατικές ομάδες που 
λειτουργούν σε ευρεία κλίμακα έχουν
εξελιγμένη στρατηγική διαδικτυακής 
επικοινωνίας, που προωθεί την 
τρομοκρατία εξυμνώντας την, προσφέρει 
και εναλλακτικές κοινωνικές και 
πολιτιστικές ευκαιρίες στους οπαδούς της, 
ενώ ο σχεδιασμός τους έχει βασιστεί στην 
παγκόσμια «κουλτούρα των νέων», όπως 
τα διαδικτυακά παιχνίδια, και συνεπώς 
προσελκύει έντονα τους ανηλίκους·

Or. en

Τροπολογία 246
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξελιγμένη στρατηγική διαδικτυακής 
επικοινωνίας της Ντάες, που προωθεί την 
τρομοκρατία εξυμνώντας της, προσφέρει 
και εναλλακτικές κοινωνικές και 
πολιτιστικές ευκαιρίες στους οπαδούς της, 
ενώ ο σχεδιασμός της έχει βασιστεί στην 
παγκόσμια «κουλτούρα των νέων», όπως 
τα διαδικτυακά παιχνίδια, και συνεπώς 
προσελκύει έντονα τους ανηλίκους·

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ισλαμιστικές τρομοκρατικές ομάδες όπως 
η Ντάες διαθέτουν εξελιγμένη στρατηγική 
διαδικτυακής επικοινωνίας, που προωθεί 
την τρομοκρατία εξυμνώντας την
προσφέρει και εναλλακτικές κοινωνικές 
και πολιτιστικές ευκαιρίες στους οπαδούς 
της, ενώ ο σχεδιασμός της έχει βασιστεί 
στην παγκόσμια «κουλτούρα των νέων», 
όπως τα διαδικτυακά παιχνίδια, και 
συνεπώς προσελκύει έντονα τους 
ανηλίκους·

Or. en
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Τροπολογία 247
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξελιγμένη στρατηγική διαδικτυακής 
επικοινωνίας της Ντάες, που προωθεί την 
τρομοκρατία εξυμνώντας της, προσφέρει 
και εναλλακτικές κοινωνικές και 
πολιτιστικές ευκαιρίες στους οπαδούς 
της, ενώ ο σχεδιασμός της έχει βασιστεί 
στην παγκόσμια «κουλτούρα των νέων», 
όπως τα διαδικτυακά παιχνίδια, και 
συνεπώς προσελκύει έντονα τους 
ανηλίκους·

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξελιγμένη στρατηγική διαδικτυακής 
επικοινωνίας της Ντάες, που προωθεί την 
τρομοκρατία εξυμνώντας την και 
αντιγράφει ιδέες από την παγκόσμια 
«κουλτούρα των νέων», προσφέρει και 
εναλλακτικές κοινωνικές και πολιτιστικές 
ευκαιρίες·

Or. en

Τροπολογία 248
Helga Stevens

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξελιγμένη στρατηγική διαδικτυακής 
επικοινωνίας της Ντάες, που προωθεί την 
τρομοκρατία εξυμνώντας της, προσφέρει 
και εναλλακτικές κοινωνικές και 
πολιτιστικές ευκαιρίες στους οπαδούς 
της, ενώ ο σχεδιασμός της έχει βασιστεί 
στην παγκόσμια «κουλτούρα των νέων», 
όπως τα διαδικτυακά παιχνίδια, και
συνεπώς προσελκύει έντονα τους 
ανηλίκους·

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξελιγμένη στρατηγική διαδικτυακής 
επικοινωνίας της Ντάες, που προωθεί την 
τρομοκρατία εξυμνώντας την, έχει υπόψη 
την παγκόσμια «κουλτούρα των νέων», 
όπως τη δημοτικότητα των διαδικτυακών 
παιχνιδιών, η οποία συνεπώς προσελκύει 
έντονα τους ανηλίκους·και συνεπώς 
προσελκύει έντονα τους ανηλίκους·

Or. nl
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Τροπολογία 249
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja
Kyllönen, Hilde Vautmans, Jana Žitňanská, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξελιγμένη στρατηγική διαδικτυακής 
επικοινωνίας της Ντάες, που προωθεί την 
τρομοκρατία εξυμνώντας της, προσφέρει 
και εναλλακτικές κοινωνικές και 
πολιτιστικές ευκαιρίες στους οπαδούς της, 
ενώ ο σχεδιασμός της έχει βασιστεί στην 
παγκόσμια «κουλτούρα των νέων», όπως 
τα διαδικτυακά παιχνίδια, και συνεπώς 
προσελκύει έντονα τους ανηλίκους·

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξελιγμένη στρατηγική διαδικτυακής 
επικοινωνίας της Ντάες, που προωθεί την 
τρομοκρατία εξυμνώντας της, προσφέρει 
και εναλλακτικές κοινωνικές και 
πολιτιστικές ευκαιρίες στους οπαδούς της, 
ενώ ο σχεδιασμός της έχει βασιστεί στην 
παγκόσμια «κουλτούρα των νέων», όπως 
τα διαδικτυακά παιχνίδια, και συνεπώς 
προσελκύει έντονα τα παιδιά και τους 
νέους·

Or. en

Τροπολογία 250
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξελιγμένη στρατηγική διαδικτυακής 
επικοινωνίας της Ντάες, που προωθεί την 
τρομοκρατία εξυμνώντας της, προσφέρει 
και εναλλακτικές κοινωνικές και 
πολιτιστικές ευκαιρίες στους οπαδούς της, 
ενώ ο σχεδιασμός της έχει βασιστεί στην 
παγκόσμια «κουλτούρα των νέων», όπως 
τα διαδικτυακά παιχνίδια, και συνεπώς 
προσελκύει έντονα τους ανηλίκους·

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξελιγμένη στρατηγική διαδικτυακής 
επικοινωνίας ιδίως της Ντάες, που 
προωθεί την τρομοκρατία εξυμνώντας της, 
προσφέρει και εναλλακτικές κοινωνικές 
και πολιτιστικές ευκαιρίες στους οπαδούς 
της, ενώ ο σχεδιασμός της έχει βασιστεί 
στην παγκόσμια «κουλτούρα των νέων», 
όπως τα διαδικτυακά παιχνίδια, και 
συνεπώς προσελκύει έντονα τους 
ανηλίκους·

Or. fr
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Τροπολογία 251
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το 
Διαδίκτυο, που δημιουργήθηκε το 2015, 
εταιρείες συνεργάζονται σε εθελοντική 
βάση για να απομακρύνουν τρομοκρατικό 
περιεχόμενο από τους ιστοτόπους τους·

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από 
επανειλημμένες εκκλήσεις για 
ουασιαστικότερη δέσμευση όσον αφορά 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οι 
γίγαντες του διαδικτύου τέθηκαν ενώπιον 
των ευθυνών τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
για το Διαδίκτυο, που δημιουργήθηκε το 
2015, εταιρείες συνεργάζονται σε 
εθελοντική βάση για να απομακρύνουν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο από τους 
ιστοτόπους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τον Μάιο του 2016 δημιουργήθηκε 
κώδικας συμπεριφοράς για τις μεγάλες 
εταιρείες πληροφορικής με σκοπό την 
καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους 
στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ωστόσο, αυτή η εθελοντική συνεργασία 
δεν είναι επαρκής και ότι η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη έχουν κληθεί 
επανειλημμένα να εφαρμόσουν 
δεσμευτική νομοθεσία με την οποία οι εν 
λόγω επιχειρήσεις θα υπέχουν ποινική 
ευθύνη για την ταχεία αφαίρεση 
τρομοκρατικού περιεχομένου από το 
διαδίκτυο·

Or. fr

Τροπολογία 252
Cornelia Ernst, Lynn Boylan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το 

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το 
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Διαδίκτυο, που δημιουργήθηκε το 2015, 
εταιρείες συνεργάζονται σε εθελοντική 
βάση για να απομακρύνουν τρομοκρατικό 
περιεχόμενο από τους ιστοτόπους τους·

Διαδίκτυο, που δημιουργήθηκε το 2015, 
εταιρείες συνεργάζονται σε εθελοντική 
βάση για να απομακρύνουν τρομοκρατικό 
περιεχόμενο από τους ιστοτόπους τους αν 
πιστεύουν ότι παραβιάζει τους όρους και
τις προϋποθέσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 253
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το 
Διαδίκτυο, που δημιουργήθηκε το 2015, 
εταιρείες συνεργάζονται σε εθελοντική 
βάση για να απομακρύνουν τρομοκρατικό 
περιεχόμενο από τους ιστοτόπους τους·

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το 
Διαδίκτυο, που δημιουργήθηκε το 2015, 
εταιρείες συνεργάζονται σε εθελοντική 
βάση αλλά ανεπαρκώς για να 
απομακρύνουν τρομοκρατικό περιεχόμενο 
από τους ιστοτόπους τους·

Or. fr

Τροπολογία 254
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΓ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές 
πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι το 
διαδίκτυο και συγκεκριμένα τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να 
διαδραματίσουν κινητήριο ρόλο για τη 
ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στον 
βίαιο εξτρεμισμό, καθώς και εργαλείο για 
ξενοφοβικές ομάδες με σκοπό τη διάδοση 
της ρητορικής του μίσους και του 
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παράνομου περιεχομένου, ιδίως μεταξύ 
των νέων·

Or. en

Τροπολογία 255
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μονάδα 
Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου 
της Europol (IRU) έχει υποβάλει πάνω από 
50.000 αναφορές και ότι το περιεχόμενο 
που αναφέρθηκε σε εταιρείες αφαιρέθηκε 
σε ποσοστό 87 % κατά μέσο όρο, στη 
βάση προαιρετικής εξέτασης της 
συμβατότητας του επίμαχου διαδικτυακού 
περιεχομένου με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των εταιρειών·

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μονάδα 
Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου 
της Europol (IRU) έχει υποβάλει πάνω από 
50.000 αναφορές και ότι το περιεχόμενο 
που αναφέρθηκε σε εταιρείες αφαιρέθηκε 
σε ποσοστό 87 % κατά μέσο όρο, στη 
βάση προαιρετικής εξέτασης της 
συμβατότητας του επίμαχου διαδικτυακού 
περιεχομένου με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των εταιρειών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η IRU της Europol 
εξακολουθεί να λειτουργεί βάσει ασαφών 
κανόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση διαδικτυακού περιεχομένου θα 
πρέπει να υπόκειται πάντοτε στη 
δυνατότητα δικαστικής προσφυγής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τον 
εντοπισμό του προς αφαίρεση 
περιεχομένου, δεν κινείται καμία 
δικαστική διαδικασία κατά του 
αναφορτωτών, γεγονός που τους 
επιτρέπει να αντιγράφουν απλώς το 
περιεχόμενο σε άλλο δικτυακό τόπο·

Or. en

Τροπολογία 256
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΔ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μονάδα 
Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου 
της Europol (IRU) έχει υποβάλει πάνω από 
50.000 αναφορές και ότι το περιεχόμενο 
που αναφέρθηκε σε εταιρείες αφαιρέθηκε 
σε ποσοστό 87 % κατά μέσο όρο, στη 
βάση προαιρετικής εξέτασης της 
συμβατότητας του επίμαχου διαδικτυακού 
περιεχομένου με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των εταιρειών·

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μονάδα 
Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου 
της Europol (IRU) έχει υποβάλει πάνω από 
50.000 αναφορές και ότι το περιεχόμενο 
που αναφέρθηκε σε εταιρείες αφαιρέθηκε 
σε ποσοστό 87 % κατά μέσο όρο, στη 
βάση προαιρετικής εξέτασης της 
συμβατότητας του επίμαχου διαδικτυακού 
περιεχομένου με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των εταιρειών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το ποσοστό του παράνομου 
περιεχομένου μεταξύ των εν λόγω 
αναφορών είναι άγνωστο και δεν 
υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που να 
επιτρέπουν την αξιολόγηση της 
ποιότητας των εν λόγω αναφορών1a·

__________________

1α

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAl
lAnswers.do?reference=E-2017-
001772&language=EN

Or. en

Τροπολογία 257
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta
Gardini, Lorenzo Cesa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μονάδα 
Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου 
της Europol (IRU) έχει υποβάλει πάνω από 
50.000 αναφορές και ότι το περιεχόμενο 
που αναφέρθηκε σε εταιρείες αφαιρέθηκε 
σε ποσοστό 87 % κατά μέσο όρο, στη 
βάση προαιρετικής εξέτασης της 
συμβατότητας του επίμαχου διαδικτυακού 
περιεχομένου με τους όρους και τις 

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μονάδα 
Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου 
της Europol (IRU) έχει υποβάλει πάνω από 
50.000 αναφορές και ότι το περιεχόμενο 
που αναφέρθηκε σε εταιρείες αφαιρέθηκε 
σε ποσοστό 87 % 1α κατά μέσο όρο, στη 
βάση προαιρετικής εξέτασης της 
συμβατότητας του επίμαχου διαδικτυακού 
περιεχομένου με τους όρους και τις 
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προϋποθέσεις των εταιρειών· προϋποθέσεις των εταιρειών·

__________________

1a Ακρόαση της TERR της 24ης Απριλίου 
2018, μαρτυρία του κ. Luigi Soreca, 
Διευθυντή Ασφαλείας, ΓΔ Εσωτερικών 
Υποθέσεων, Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 258
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten
Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μονάδα 
Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου 
της Europol (IRU) έχει υποβάλει πάνω 
από 50.000 αναφορές και ότι το 
περιεχόμενο που αναφέρθηκε σε εταιρείες 
αφαιρέθηκε σε ποσοστό 87 % κατά μέσο 
όρο, στη βάση προαιρετικής εξέτασης 
της συμβατότητας του επίμαχου 
διαδικτυακού περιεχομένου με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις των εταιρειών·

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με αριθμητικά στοιχεία που παρέσχε η 
Μονάδα Αναφοράς Διαδικτυακού 
Περιεχομένου της Europol (IRU), έως τον 
Δεκέμβριο του 2017 η IRU της ΕΕ είχε 
αξιολογήσει 42 066 μέρη περιεχομένου, τα 
οποία οδήγησαν σε 40 714 αποφάσεις 
αναφοράς σε περισσότερες από 80 
πλατφόρμες σε περισσότερες από 10 
γλώσσες, και, στο 86 % των 
περιπτώσεων, είχαν ως αποτέλεσμα την 
αφαίρεση του περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 259
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΔ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης 
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και του βίαιου εξτρεμισμού απαιτεί στενή 
και συντονισμένη συνεργασία μεταξύ 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα 
τα επίπεδα διακυβέρνησης (τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό) καθώς και με 
την κοινωνία των πολιτών και τον 
ιδιωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 260
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, καθώς 
αφαιρείται περιεχόμενο από συγκεκριμένο 
ιστότοπο αλλά όχι από άλλον, που ανήκει 
στην ίδια εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες·

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την 
αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου 
στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη να 
αναβαθμιστεί η συμμετοχή των εταιρειών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αφαίρεση συχνά 
δεν είναι πλήρης, καθώς αφαιρείται 
περιεχόμενο από συγκεκριμένο ιστότοπο 
αλλά όχι από άλλον, που ανήκει στην ίδια 
εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει 
να βελτιωθεί η αποτελεσματική, ταχεία 
και ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες και η αφαίρεσή του·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά 
του της 25ης Νοεμβρίου 2015, το 
Κοινοβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν τη δυνατότητα κίνησης 
δικαστικών διαδικασιών, ποινικών 
διώξεων συμπεριλαμβανομένων, κατά 
των εταιριών και των παρόχων 
υπηρεσιών διαδικτύου και μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης που αρνούνται να 
ανταποκριθούν σε αίτημα των 
διοικητικών ή δικαστικών αρχών σχετικά 
με διαγραφή παράνομου περιεχομένου 
από τις διαδικτυακές πλατφόρμες τους ή 
περιεχομένου που εξυμνεί την 
τρομοκρατία και δήλωσε ότι η άρνηση ή 
η εσκεμμένη αποτυχία των διαδικτυακών 
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πλατφορμών να συνεργαστούν, 
επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό να 
κυκλοφορούν τέτοια παράνομα 
μηνύματα, πρέπει να θεωρείται ως 
συνενοχή που μπορεί να εξομοιωθεί προς 
εγκληματική πρόθεση ή αμέλεια και οι 
υπεύθυνοι πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις 
να προσάγονται στη δικαιοσύνη·

Or. fr

Τροπολογία 261
Monica Macovei, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, καθώς 
αφαιρείται περιεχόμενο από συγκεκριμένο 
ιστότοπο αλλά όχι από άλλον, που ανήκει 
στην ίδια εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματική και
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες·

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών, λόγω του γεγονότος ότι οι 
προσπάθειές τους να συνεργαστούν ως 
εταίροι ήταν ανεπαρκείς, όπως αναφέρει 
το Πρόγραμμα καταπολέμησης του 
εξτρεμισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, έγκαιρη 
ή μόνιμη, καθώς αφαιρείται περιεχόμενο 
από συγκεκριμένο ιστότοπο αλλά όχι από 
άλλον, που ανήκει στην ίδια εταιρεία, ή 
επιτρέπει την επανεμφάνιση του
λογαριασμού μετά την ανάρτηση 
περιεχομένου κατά παράβαση των όρων 
υπηρεσίας της εταιρείας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πρέπει να βελτιωθεί η 
αποτελεσματική, ολοκληρωμένη και 
διαφανής υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
οδηγίες για την πρόσβαση στο σκοτεινό 
διαδίκτυο, το οποίο χρησιμοποιείται 
συχνά από τρομοκρατικές ομάδες για 
προπαγάνδα, χρηματοδότηση, 
στρατολόγηση και άλλες συναφείς 
δραστηριότητες, είναι ευρέως διαθέσιμες 
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στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 262
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, καθώς 
αφαιρείται περιεχόμενο από συγκεκριμένο 
ιστότοπο αλλά όχι από άλλον, που ανήκει 
στην ίδια εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πρέπει να βελτιωθεί η 
αποτελεσματική και ολοκληρωμένη 
υποβολή εκθέσεων από εταιρείες·

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, η αφαίρεση 
συχνά δεν είναι πλήρης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για μια 
ολοκληρωμένη και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή προσέγγιση προκειμένου να 
εξασφαλιστεί συνέπεια στη χάραξη 
πολιτικής και στη συνακόλουθη δράση, 
που θα περιλαμβάνει την καταπολέμηση 
του εγκλήματος, σε συνδυασμό με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των 
δεδομένων, την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, την προστασία των 
καταναλωτών και το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, καθώς και αποτελεσματική 
προσέγγιση εταιρικής σχέσης και νόμιμη 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των 
δικαστικών αρχών, της βιομηχανίας 
ΤΠΕ, των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτύου (ISP), των εξυπηρετητών 
διαδικτύου, των εταιρειών μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, του τραπεζικού 
τομέα και των ΜΚΟ·

Or. en

Τροπολογία 263
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, καθώς 
αφαιρείται περιεχόμενο από συγκεκριμένο 
ιστότοπο αλλά όχι από άλλον, που ανήκει 
στην ίδια εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες·

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, καθώς 
αφαιρείται περιεχόμενο από συγκεκριμένο 
ιστότοπο αλλά όχι από άλλον, που ανήκει 
στην ίδια εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει, 
ωστόσο, να διατυπώνονται με σαφήνεια 
και να μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο προσφυγής στις οικείες 
επιχειρήσεις, αλλά και στις δικαστικές 
αρχές·

Or. fr

Τροπολογία 264
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, καθώς 
αφαιρείται περιεχόμενο από συγκεκριμένο 
ιστότοπο αλλά όχι από άλλον, που ανήκει 
στην ίδια εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματική και
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, καθώς 
αφαιρείται περιεχόμενο από συγκεκριμένο 
ιστότοπο αλλά όχι από άλλον, που ανήκει 
στην ίδια εταιρεία, χρειάζεται υπερβολικά 
πολύ χρόνο ή επιτρέπει την επαναφορά 
του περιεχομένου· λαμβάνοντας υπόψη 
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εταιρείες· ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
λογαριασμοί παραμένουν χωρίς να 
διαγράφονται ακόμη και μετά την 
παραβίαση των όρων της εταιρείας·
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματική, 
ολοκληρωμένη και διαφανής υποβολή 
εκθέσεων από εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 265
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Milan Zver, Arnaud Danjean, Christian
Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria
Corazza Bildt, Artis Pabriks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, καθώς 
αφαιρείται περιεχόμενο από συγκεκριμένο 
ιστότοπο αλλά όχι από άλλον, που ανήκει 
στην ίδια εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματική και
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες·

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, έγκαιρη 
ή μόνιμη, καθώς αφαιρείται περιεχόμενο 
από συγκεκριμένο ιστότοπο αλλά όχι από 
άλλον, που ανήκει στην ίδια εταιρεία, ή 
επιτρέπει τη διατήρηση του λογαριασμού 
μετά την ανάρτηση περιεχομένου κατά 
παράβαση των όρων υπηρεσίας της 
εταιρείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει 
να βελτιωθεί η αποτελεσματική, 
ολοκληρωμένη και διαφανής υποβολή 
εκθέσεων από εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 266
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, καθώς 
αφαιρείται περιεχόμενο από συγκεκριμένο 
ιστότοπο αλλά όχι από άλλον, που ανήκει 
στην ίδια εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες·

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι 
τα αντίμετρά τους είναι συχνά ανεπαρκή 
και ασυνεπή και ο χρόνος αντίδρασης 
υπερβολικά μακρύς· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, 
καθώς αφαιρείται περιεχόμενο από 
συγκεκριμένο ιστότοπο αλλά όχι από 
άλλον, που ανήκει στην ίδια εταιρεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 267
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, καθώς 
αφαιρείται περιεχόμενο από συγκεκριμένο 
ιστότοπο αλλά όχι από άλλον, που ανήκει 
στην ίδια εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη
ότι πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματική 
και ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες·

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης και ότι 
πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες·
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Or. en

Τροπολογία 268
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, καθώς 
αφαιρείται περιεχόμενο από συγκεκριμένο 
ιστότοπο αλλά όχι από άλλον, που ανήκει 
στην ίδια εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες·

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης ούτε 
έγκαιρη ή μόνιμη, καθώς αφαιρείται 
περιεχόμενο από συγκεκριμένο ιστότοπο 
αλλά όχι από άλλον, που ανήκει στην ίδια 
εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει 
να βελτιωθεί η αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη και διαφανής υποβολή 
εκθέσεων από εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 269
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, καθώς 
αφαιρείται περιεχόμενο από συγκεκριμένο 
ιστότοπο αλλά όχι από άλλον, που ανήκει 
στην ίδια εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης ούτε 
έγκαιρη ή μόνιμη, καθώς αφαιρείται 
περιεχόμενο από συγκεκριμένο ιστότοπο 
αλλά όχι από άλλον, που ανήκει στην ίδια 
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πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες·

εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει 
να βελτιωθεί η αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 270
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, καθώς 
αφαιρείται περιεχόμενο από συγκεκριμένο 
ιστότοπο αλλά όχι από άλλον, που ανήκει 
στην ίδια εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες·

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αφαίρεση συχνά δεν είναι 
πλήρης, καθώς αφαιρείται περιεχόμενο 
από συγκεκριμένο ιστότοπο αλλά όχι από 
άλλον, που ανήκει στην ίδια εταιρεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες και η επιβολή του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 271
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
έχει επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την 
αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου 
στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη να 
αναβαθμιστεί η συμμετοχή των εταιρειών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αφαίρεση συχνά 
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αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, καθώς 
αφαιρείται περιεχόμενο από συγκεκριμένο 
ιστότοπο αλλά όχι από άλλον, που ανήκει 
στην ίδια εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες·

δεν είναι πλήρης και έχει προσωρινό 
χαρακτήρα, καθώς αφαιρείται περιεχόμενο 
από συγκεκριμένο ιστότοπο αλλά όχι από 
άλλον, που ανήκει στην ίδια εταιρεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων από 
εταιρείες·

Or. fr

Τροπολογία 272
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση παράνομου επιγραμμικού 
περιεχομένου πρέπει πάντα να 
προβλέπεται από τον νόμο, να υπόκειται 
σε αρχικό δικαστικό έλεγχο και σε 
περιοδική επανεξέταση, να καθορίζεται 
με διαφανείς διαδικασίες και να παρέχει 
επαρκείς εγγυήσεις, προκειμένου 
ειδικότερα να διασφαλίζεται ότι ο 
περιορισμός περιορίζεται στο 
αποδεδειγμένα αναγκαίο και αναλογικό 
και ότι οι χρήστες ενημερώνονται για 
τους λόγους του περιορισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εν λόγω 
εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνεται 
επίσης και η δυνατότητα άσκησης 
δικαστικής προσφυγής·

Or. en

Τροπολογία 273
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
παράνομο επιγραμμικό περιεχόμενο θα 
πρέπει να αφαιρείται πάραυτα βάσει της 
ενδεδειγμένης νομικής διαδικασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
επισημανθούν ο ρόλος των ΤΠΕ, των ISP 
και των IHP στην εξασφάλιση της 
ταχείας και αποτελεσματικής αφαίρεσης 
του παράνομου επιγραμμικού 
περιεχομένου κατόπιν αιτήματος της 
αρμόδιας αρχής επιβολής του νόμου, 
καθώς και οι  αντίστοιχες ευθύνες 
αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 274
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες και 
διαφανείς αναφορές από τις εταιρείες 
πρέπει να βελτιωθούν·

Or. fr

Τροπολογία 275
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο 
που έχει σημειωθεί πρόοδος, το σκοτεινό 
διαδίκτυο εξακολουθεί να αποτελεί 
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σοβαρό πρόβλημα, καθώς 
αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες 
πηγές παράνομου περιεχομένου·

Or. fr

Τροπολογία 276
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο και το πράττουν 
με πιο γρήγορους ρυθμούς, η Ντάες 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο νέες 
και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν 
είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία 
αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση 
που παρουσιάζουν οι μικρότερες 
πλατφόρμες καθιστά απαραίτητη την 
πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να 
καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η 
εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων 
που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, 
όπως βάσεις δεδομένων ψηφιακών 
αποτυπωμάτων περιεχομένου (hash), που 
μπορούν να εντοπίζουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό 
βαθμό ακρίβειας·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 277
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Milan Zver, Arnaud Danjean, Christian 
Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο και το πράττουν 
με πιο γρήγορους ρυθμούς, η Ντάες 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο νέες 
και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν 
είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία 
αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση 
που παρουσιάζουν οι μικρότερες 
πλατφόρμες καθιστά απαραίτητη την 
πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να 
καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η 
εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων 
που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, 
όπως βάσεις δεδομένων ψηφιακών 
αποτυπωμάτων περιεχομένου (hash), που 
μπορούν να εντοπίζουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό 
βαθμό ακρίβειας·

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο και το πράττουν 
με πιο γρήγορους ρυθμούς, η Ντάες 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο νέες 
και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν 
είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία 
αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση 
που παρουσιάζουν οι μικρότερες 
πλατφόρμες καθιστά απαραίτητη την 
πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να 
καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η 
εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων 
που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, 
όπως η τεχνολογία κατακερματισμού, που 
μπορούν να εντοπίζουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό 
βαθμό ακρίβειας, καθώς και η θέσπιση 
πανευρωπαϊκών προτύπων για τους 
όρους παροχής υπηρεσιών που θα 
υιοθετούνται από όλες τις εταιρείες και 
με τα οποία τα κράτη μέλη της ΕΕ 
μπορούν να κρίνουν τις επιδόσεις μιας 
εταιρείας όσον αφορά την επιβολή των εν 
λόγω προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 278
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο και το πράττουν 
με πιο γρήγορους ρυθμούς, η Ντάες 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο νέες 

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο και το πράττουν 
με πιο γρήγορους ρυθμούς, η Ντάες 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο νέες 
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και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν 
είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία 
αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση 
που παρουσιάζουν οι μικρότερες 
πλατφόρμες καθιστά απαραίτητη την 
πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να 
καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η 
εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων 
που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, 
όπως βάσεις δεδομένων ψηφιακών 
αποτυπωμάτων περιεχομένου (hash), που 
μπορούν να εντοπίζουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό 
βαθμό ακρίβειας·

και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν 
είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία 
αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση 
που παρουσιάζουν οι μικρότερες 
πλατφόρμες καθιστά απαραίτητη την 
πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να 
καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η 
εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων 
που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, 
όπως βάσεις δεδομένων ψηφιακών 
αποτυπωμάτων περιεχομένου (hash), που 
μπορούν να εντοπίζουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό 
βαθμό ακρίβειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και 
αλγορίθμων μπορούν να επιτρέψουν τον 
ταχύ εντοπισμό και την ταχεία αναφορά 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο·

Or. fr

Τροπολογία 279
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο και το πράττουν 
με πιο γρήγορους ρυθμούς, η Ντάες 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο νέες 
και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν 
είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία 
αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση 
που παρουσιάζουν οι μικρότερες 
πλατφόρμες καθιστά απαραίτητη την 
πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να 
καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η 
εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων 

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο και το πράττουν 
με πιο γρήγορους ρυθμούς, η Ντάες 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο νέες 
και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν 
είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία 
αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση 
που παρουσιάζουν οι μικρότερες 
πλατφόρμες καθιστά απαραίτητη την 
πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να 
καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η 
εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων 
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που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, 
όπως βάσεις δεδομένων ψηφιακών 
αποτυπωμάτων περιεχομένου (hash), που 
μπορούν να εντοπίζουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό 
βαθμό ακρίβειας·

που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, 
όπως βάσεις δεδομένων ψηφιακών 
αποτυπωμάτων περιεχομένου (hash) ή η 
τεχνολογία κατακερματισμού, που 
μπορούν να εντοπίζουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό 
βαθμό ακρίβειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
θα πρέπει να υποστηριχθεί η θέσπιση 
προτύπων της ΕΕ για τους όρους 
παροχής υπηρεσιών στις εταιρείες με τα 
οποία θα αξιολογούνται οι επιδόσεις τους 
όσον αφορά την εισαγωγή αυτών των 
προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 280
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο και το πράττουν 
με πιο γρήγορους ρυθμούς, η Ντάες 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο νέες 
και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν 
είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία 
αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση 
που παρουσιάζουν οι μικρότερες 
πλατφόρμες καθιστά απαραίτητη την 
πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να 
καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η 
εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων 
που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, 
όπως βάσεις δεδομένων ψηφιακών 
αποτυπωμάτων περιεχομένου (hash), που 
μπορούν να εντοπίζουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό 
βαθμό ακρίβειας·

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο και το πράττουν 
με πιο γρήγορους ρυθμούς, η Ντάες 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο νέες 
και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν 
είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία 
αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση 
που παρουσιάζουν οι μικρότερες 
πλατφόρμες καθιστά απαραίτητη την 
πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να 
καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η 
εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων 
που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, 
όπως βάσεις δεδομένων ψηφιακών 
αποτυπωμάτων περιεχομένου (hash), που 
μπορούν να εντοπίζουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό 
βαθμό ακρίβειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων 
συνεπάγεται επίσης υψηλό κίνδυνο 
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εσφαλμένων θετικών αποτελεσμάτων 
αναζήτησης που έχουν αντίκτυπο στο
θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας της 
έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 281
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο και το πράττουν 
με πιο γρήγορους ρυθμούς, η Ντάες 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο νέες 
και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν 
είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία 
αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση 
που παρουσιάζουν οι μικρότερες 
πλατφόρμες καθιστά απαραίτητη την 
πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να 
καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η 
εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων 
που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, 
όπως βάσεις δεδομένων ψηφιακών 
αποτυπωμάτων περιεχομένου (hash), που 
μπορούν να εντοπίζουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό 
βαθμό ακρίβειας·

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο, η Ντάες 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο νέες 
και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν 
είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία 
αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση 
που παρουσιάζουν οι μικρότερες 
πλατφόρμες καθιστά απαραίτητες την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την 
πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να 
καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η 
εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων
που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, η 
τεχνολογία κατακερματισμού, που 
μπορούν να εντοπίζουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό 
βαθμό ακρίβειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτείται η θέσπιση ελάχιστων 
προτύπων της ΕΕ για τους όρους 
παροχής υπηρεσιών σε αυτό το πλαίσιο· 

Or. en

Τροπολογία 282
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο και το πράττουν 
με πιο γρήγορους ρυθμούς, η Ντάες 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο νέες 
και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν 
είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία 
αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση 
που παρουσιάζουν οι μικρότερες 
πλατφόρμες καθιστά απαραίτητη την 
πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να 
καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η 
εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων 
που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, 
όπως βάσεις δεδομένων ψηφιακών 
αποτυπωμάτων περιεχομένου (hash), που 
μπορούν να εντοπίζουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό 
βαθμό ακρίβειας·

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο και το πράττουν 
με πιο γρήγορους ρυθμούς, οι 
τρομοκρατικές ομάδες χρησιμοποιούν
όλο και περισσότερο νέες και/ή μικρότερες 
πλατφόρμες, που δεν είναι αρκετά 
κατάλληλες για την ταχεία αφαίρεση 
τρομοκρατικού υλικού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η διαφοροποίηση που 
παρουσιάζουν οι μικρότερες πλατφόρμες 
καθιστά απαραίτητες την πρόσθετη 
τεχνική υποστήριξη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών για να καταστεί δυνατή, 
για παράδειγμα, η εισαγωγή 
αυτοματοποιημένων εργαλείων που δεν 
εξαρτώνται από την πλατφόρμα, όπως η 
τεχνολογία κατακερματισμού, που 
μπορούν να εντοπίζουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό 
βαθμό ακρίβειας·

Or. en

Τροπολογία 283
Helga Stevens

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο και το πράττουν 
με πιο γρήγορους ρυθμούς, η Ντάες 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο νέες 
και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν 
είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία 
αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· 

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο και το πράττουν 
με πιο γρήγορους ρυθμούς, η Ντάες 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο νέες 
και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν 
είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία 
αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση 
που παρουσιάζουν οι μικρότερες 
πλατφόρμες καθιστά απαραίτητη την 
πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να 
καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η 
εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων 
που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, 
όπως βάσεις δεδομένων ψηφιακών 
αποτυπωμάτων περιεχομένου (hash), που 
μπορούν να εντοπίζουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό 
βαθμό ακρίβειας·

λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση 
που παρουσιάζουν οι μικρότερες 
πλατφόρμες καθιστά απαραίτητη την 
πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να 
καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η 
εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων 
που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, 
όπως βάσεις δεδομένων ψηφιακών 
αποτυπωμάτων περιεχομένου (hash), που 
μπορούν να εντοπίζουν εκ των προτέρων
το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο 
διαδίκτυο με υψηλό βαθμό ακρίβειας και 
να αποτρέπουν τη διαφήμιση·

Or. nl

Τροπολογία 284
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο και το πράττουν 
με πιο γρήγορους ρυθμούς, η Ντάες 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο νέες 
και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν 
είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία 
αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση 
που παρουσιάζουν οι μικρότερες 
πλατφόρμες καθιστά απαραίτητη την 
πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να 
καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η 
εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων 
που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, 
όπως βάσεις δεδομένων ψηφιακών 
αποτυπωμάτων περιεχομένου (hash), που 
μπορούν να εντοπίζουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό 
βαθμό ακρίβειας·

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν 
περισσότερο περιεχόμενο, η Ντάες 
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο νέες 
και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν 
είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία 
αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση 
που παρουσιάζουν οι μικρότερες 
πλατφόρμες καθιστά απαραίτητες την 
πρόσθετη τεχνική υποστήριξη και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών για να 
καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η 
εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων 
που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, 
όπως βάσεις δεδομένων ψηφιακών 
αποτυπωμάτων περιεχομένου (hash), που 
μπορούν να εντοπίζουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό 
βαθμό ακρίβειας·

Or. en
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Τροπολογία 285
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite
Pagazaurtundúa Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΣΤ α.λαμβάνοντας υπόψη ότι η όλο και 
πιο συχνή χρήση της CGN (μετατροπή 
διευθύνσεων μέσω μεταφορέα βαθμίδας) 
από τους παρόχους πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο περιπλέκει τις έρευνες της 
αστυνομίας σχετικά με την τρομοκρατία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία 
αυτή παρέχει στους παρόχους πρόσβασης 
τη δυνατότητα πολλοί χρήστες να 
μοιράζονται ταυτόχρονα μία μόνο 
διεύθυνση IP, γεγονός που καθιστά 
τεχνικά αδύνατη την τήρηση της νομικής 
υποχρέωσης των παρόχων να 
προσδιορίζουν τους μεμονωμένους 
χρήστες, δεδομένου ότι πάνω από χίλιοι 
συνδρομητές έχουν την ίδια διεύθυνση 
IP·

Or. en

Τροπολογία 286
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλακές 
συνιστούν πλέον εστίες εξτρεμισμού, στις
οποίες επωάζονται τρομοκράτες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς 
που εκτίουν ποινές φυλάκισης σύντομα θα 
ελευθερωθούν και θα βρεθούν εκ νέου στις 
κοινότητές τους, και υπάρχουν λίγα μέσα 
για την παρακολούθηση των 

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελέτες 
και οι εκθέσεις καταδεικνύουν τον τρόπο 
με τον οποίο οι φυλακές μπορούν εύκολα 
να εξελιχθούν σε μικρόκοσμους του 
πλέγματος έγκλημα-τρομοκρατία, όπου 
πραγματοποιείται στρατολόγηση και 
δικτύωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
πολλά κράτη μέλη, οι φυλακές, οι οποίες 
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δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συνθήκες κράτησης μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
κλιμάκωση ή τη μείωση των κινδύνων 
ριζοσπαστικοποίησης·

συχνά είναι υπερκορεσμένες και σε κακή 
κατάσταση, συνιστούν επικίνδυνο 
περιβάλλον στο οποίο η ζωτική ανάγκη 
αναζήτησης προστασίας ευνοεί το 
πέρασμα σε βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς 
που εκτίουν ποινές φυλάκισης σύντομα θα 
ελευθερωθούν και θα βρεθούν εκ νέου στις 
κοινότητές τους, και υπάρχουν λίγα μέσα 
για την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συνθήκες κράτησης μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
κλιμάκωση ή τη μείωση των κινδύνων 
ριζοσπαστικοποίησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι φυλακές πρέπει να 
αναμορφώνουν τους εγκληματίες και τους 
τρομοκράτες, ενόψει της κοινωνικής τους 
επανένταξης, και όχι να διευκολύνουν το 
πέρασμά τους στην εξτρεμιστική βία·

Or. en

Τροπολογία 287
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλακές 
συνιστούν πλέον εστίες εξτρεμισμού, στις 
οποίες επωάζονται τρομοκράτες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς 
που εκτίουν ποινές φυλάκισης σύντομα θα 
ελευθερωθούν και θα βρεθούν εκ νέου στις 
κοινότητές τους, και υπάρχουν λίγα μέσα 
για την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συνθήκες κράτησης μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
κλιμάκωση ή τη μείωση των κινδύνων 
ριζοσπαστικοποίησης·

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλακές 
συνιστούν πλέον εστίες εξτρεμισμού, στις 
οποίες επωάζονται τρομοκράτες, ιδίως 
όταν κρατούμενοι υψηλού κινδύνου δεν 
παρακολουθούνται και δεν χωρίζονται 
επαρκώς από τον γενικό πληθυσμό και 
δεν υπάρχουν προγράμματα για την 
καταπολέμηση της 
ριζοσπαστικοποίησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πολλοί από αυτούς που εκτίουν 
ποινές φυλάκισης σύντομα θα 
ελευθερωθούν και θα βρεθούν εκ νέου στις 
κοινότητές τους, με αποτέλεσμα να 
απαιτούνται εντατικές προσπάθειες 
επανένταξης και περισσότερα μέσα για 
την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 
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τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες 
κράτησης μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην κλιμάκωση ή τη 
μείωση των κινδύνων 
ριζοσπαστικοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 288
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλακές 
συνιστούν πλέον εστίες εξτρεμισμού, στις 
οποίες επωάζονται τρομοκράτες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς 
που εκτίουν ποινές φυλάκισης σύντομα θα 
ελευθερωθούν και θα βρεθούν εκ νέου στις 
κοινότητές τους, και υπάρχουν λίγα μέσα 
για την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συνθήκες κράτησης μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
κλιμάκωση ή τη μείωση των κινδύνων 
ριζοσπαστικοποίησης·

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλακές 
συνιστούν πλέον εστίες εξτρεμισμού, στις 
οποίες επωάζονται τρομοκράτες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς 
που εκτίουν ποινές φυλάκισης σύντομα θα 
ελευθερωθούν και θα βρεθούν εκ νέου στις 
κοινότητές τους, και υπάρχουν λίγα μέσα 
για την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συνθήκες κράτησης μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
κλιμάκωση ή τη μείωση των κινδύνων 
ριζοσπαστικοποίησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, παρόλο που τα κράτη μέλη 
αναγνωρίζουν ότι καλούνται να 
αντιμετωπίσουν την άνοδο της 
ριζοσπαστικοποίησης στη φυλακή, λίγα 
είναι τα αποτελεσματικά μέτρα που έχουν 
ληφθεί·

Or. fr

Τροπολογία 289
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΖ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλακές 
συνιστούν πλέον εστίες εξτρεμισμού, στις 
οποίες επωάζονται τρομοκράτες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς 
που εκτίουν ποινές φυλάκισης σύντομα θα 
ελευθερωθούν και θα βρεθούν εκ νέου στις 
κοινότητές τους, και υπάρχουν λίγα μέσα 
για την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συνθήκες κράτησης μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
κλιμάκωση ή τη μείωση των κινδύνων 
ριζοσπαστικοποίησης·

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλακές 
μεγεθύνουν και επιταχύνουν την απειλή 
της ριζοσπαστικοποίησης παραβατών , 
επωάζοντας και καθιστώντας δυνατή την 
τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πολλοί από αυτούς που εκτίουν ποινές 
φυλάκισης σύντομα θα ελευθερωθούν και 
θα βρεθούν εκ νέου στις κοινότητές τους, 
με ιδιαίτερες ανάγκες επανένταξης και 
υψηλό κίνδυνο υποτροπής· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι υπάρχουν λίγα μέσα για την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους 
και την επανένταξή τους στην κοινωνία·
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σωφρονιστικά 
καθεστώτα και η διαχείριση κινδύνων
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στον μετριασμό των απειλών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 290
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλακές 
συνιστούν πλέον εστίες εξτρεμισμού, στις 
οποίες επωάζονται τρομοκράτες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς 
που εκτίουν ποινές φυλάκισης σύντομα θα 
ελευθερωθούν και θα βρεθούν εκ νέου στις 
κοινότητές τους, και υπάρχουν λίγα μέσα 
για την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συνθήκες κράτησης μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
κλιμάκωση ή τη μείωση των κινδύνων 
ριζοσπαστικοποίησης·

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εσωτερική κατάσταση σε πολλές φυλακές 
έχει οδηγήσει σε ριζοσπαστικοποίηση 
των καταδίκων, γεγονός που εξηγεί τον 
λόγο για τον οποίο πολλές φυλακές 
συνιστούν πλέον εστίες εξτρεμισμού, στις 
οποίες επωάζονται τρομοκράτες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς 
που εκτίουν ποινές φυλάκισης σύντομα θα 
ελευθερωθούν και θα βρεθούν εκ νέου στις 
κοινότητές τους, και υπάρχουν λίγα μέσα 
για την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συνθήκες κράτησης μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
κλιμάκωση ή τη μείωση των κινδύνων 
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ριζοσπαστικοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 291
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλακές 
συνιστούν πλέον εστίες εξτρεμισμού, στις 
οποίες επωάζονται τρομοκράτες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς 
που εκτίουν ποινές φυλάκισης σύντομα θα 
ελευθερωθούν και θα βρεθούν εκ νέου στις 
κοινότητές τους, και υπάρχουν λίγα μέσα 
για την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συνθήκες κράτησης μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
κλιμάκωση ή τη μείωση των κινδύνων 
ριζοσπαστικοποίησης·

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλακές 
μεγεθύνουν και επιταχύνουν την απειλή 
της ριζοσπαστικοποίησης παραβατών, 
επωάζοντας και καθιστώντας δυνατή την 
τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πολλοί από αυτούς που εκτίουν ποινές 
φυλάκισης σύντομα θα ελευθερωθούν και 
θα βρεθούν εκ νέου στις κοινότητές τους
με ιδιαίτερες ανάγκες επανένταξης, και 
υπάρχουν λίγα μέσα για την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες 
κράτησης μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην κλιμάκωση ή τη 
μείωση των κινδύνων 
ριζοσπαστικοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 292
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλακές 
συνιστούν πλέον εστίες εξτρεμισμού, στις 
οποίες επωάζονται τρομοκράτες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από 
αυτούς που εκτίουν ποινές φυλάκισης 

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κρατούμενοι μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι στη ριζοσπαστικοποίηση·
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
ριζοσπαστικοποιημένοι κρατούμενοι θα 
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σύντομα θα ελευθερωθούν και θα βρεθούν 
εκ νέου στις κοινότητές τους, και 
υπάρχουν λίγα μέσα για την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες 
κράτησης μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην κλιμάκωση ή τη 
μείωση των κινδύνων 
ριζοσπαστικοποίησης·

ελευθερωθούν και θα βρεθούν εκ νέου στις 
κοινότητές τους και ότι η παρακολούθηση 
των εν λόγω παραβατών υψηλού κινδύνου 
απαιτεί εξαιρετικά σημαντικούς πόρους
για τις υπηρεσίες ασφαλείας των κρατών 
μελών, καθώς θεωρείται ότι διατρέχουν 
υψηλό κίνδυνο υποτροπής· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συνθήκες κράτησης μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
κλιμάκωση ή τη μείωση των κινδύνων 
ριζοσπαστικοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 293
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλακές 
συνιστούν πλέον εστίες εξτρεμισμού, στις 
οποίες επωάζονται τρομοκράτες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς 
που εκτίουν ποινές φυλάκισης σύντομα θα 
ελευθερωθούν και θα βρεθούν εκ νέου 
στις κοινότητές τους, και υπάρχουν λίγα 
μέσα για την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συνθήκες κράτησης μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
κλιμάκωση ή τη μείωση των κινδύνων 
ριζοσπαστικοποίησης·

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλακές 
συνιστούν πλέον εστίες εξτρεμισμού, στις 
οποίες επωάζονται τρομοκράτες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς από 
αυτούς που εκτίουν ποινές φυλάκισης 
χρειάζονται διαδικασίες 
παρακολούθησης και ειδικά μέσα που θα 
λαμβάνουν υπόψη τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
στους τομείς της δικαιοσύνης και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συνθήκες κράτησης μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
κλιμάκωση ή τη μείωση των κινδύνων 
ριζοσπαστικοποίησης·

Or. fr

Τροπολογία 294
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΖ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΖ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα 
παρακολούθησης για πρώην 
κρατουμένους οι οποίοι έχουν 
παρουσιάσει ενδείξεις 
ριζοσπαστικοποίησης κατά τη διάρκεια ή 
προ της κράτησης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πρέπει να δημιουργηθούν δομές για 
την υποστήριξη των προσώπων αυτών σε 
ανοικτό περιβάλλον μετά την 
αποφυλάκισή τους·

Or. fr

Τροπολογία 295
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten
Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΖ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαφή 
με ριζοσπαστικοποιημένα άτομα στις 
φυλακές δεν μπορεί να είναι επιτυχής 
χωρίς τη συνεργασία μεταξύ 
επαγγελματιών, διευθυντών φυλακών και 
αστυνομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετάβασης μετά την παραμονή στη 
φυλακή·

Or. en

Τροπολογία 296
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΖ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΖ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
αποτελεσματική σωφρονιστική διοίκηση 
θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους 
και προσωπικό για την εκτέλεση της 
αποστολής της όσον αφορά την ασφάλεια 
και την αναμόρφωση·

Or. en

Τροπολογία 297
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΖ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΖ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
απάνθρωπες συνθήκες κράτησης και ο 
υπερπληθυσμός των φυλακών μπορούν να 
οδηγήσουν σε αυξημένη 
ριζοσπαστικοποίηση, να επεκτείνουν την 
επιρροή βίαιων εξτρεμιστών 
στρατολόγων και να μειώσουν τις 
ευκαιρίες για αναμόρφωση·

Or. en

Τροπολογία 298
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΖ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΖ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
σωφρονιστικά καθεστώτα πρέπει να 
σέβονται απόλυτα τη θρησκευτική 
ελευθερία και να επιτρέπουν στους 
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τρόφιμους των φυλακών να ασκούν τα 
θρησκευτικά τους καθήκοντα με τη 
βοήθεια εγκεκριμένων και κατάλληλα 
καταρτισμένων εκπροσώπων της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεών τους

Or. en

Τροπολογία 299
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΖ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΖ δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
σωφρονιστικό προσωπικό ασκεί ουσιώδη 
λειτουργία για λογαριασμό της 
κοινότητας και θα πρέπει να διαθέτει 
όρους απασχόλησης που ανταποκρίνονται
στα προσόντα του και λαμβάνουν υπόψη 
τον απαιτητικό χαρακτήρα του έργου του, 
ιδίως όσον αφορά την αλληλεπίδραση με 
ριζοσπαστικοποιημένους κρατουμένους·

Or. en

Τροπολογία 300
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΖ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υπερβολική κάλυψη των τρομοκρατικών 
επιθέσεων από τα μέσα ενημέρωσης 
μπορεί να εξυπηρετεί τους σκοπούς των 
τρομοκρατών με δύο τρόπους - με τον 
πολλαπλασιασμό του αντίκτυπου μιας 
τρομοκρατικής επίθεσης, την εξάπλωση 
του τρόμου και την εξασθένηση της 
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εμπιστοσύνης του κοινού και με την 
ακούσια ηρωοποίηση των τρομοκρατών 
μέσω της δημοσίευσης των ονομάτων 
τους, φωτογραφιών τους και 
επεξηγηματικών δηλώσεων και 
σημειωμάτων αυτοκτονίας·

Or. en

Τροπολογία 301
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΗ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διατήρηση των δεδομένων αποτελεί 
ουσιώδες τμήμα της διαδικασίας 
διερεύνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές συχνά 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 
δεδομένα των επικοινωνιών για να 
προχωρήσουν με επιτυχία τις υποθέσεις 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου η διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων πληροφοριών να φθάσει το 
πλήρες δυναμικό της, είναι ζωτικής 
σημασίας τα εναρμονισμένα καθεστώτα 
διατήρησης δεδομένων σε όλη την ΕΕ·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαιότητα 
ενός κατάλληλου καθεστώτος 
διατήρησης δεδομένων στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας έγινε 
φανερή επανειλημμένως κατά τη 
διάρκεια των εργασιών της επιτροπής 
TERR·

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια 
δημοκρατική κοινωνία, η νομιμοποίηση 
οποιουδήποτε καθεστώτος κράτησης δεν 
καθορίζεται μόνο από την αναγκαιότητά 
του, αλλά και από την αναλογικότητά 
του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
απόφασή του σχετικά με την ακύρωση 
της οδηγίας 2006/24/ΕΚ, το ΔΕΕ δήλωσε 
ότι η νομοθεσία σχετικά με τη διατήρηση 
δεδομένων δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
δικαιολογείται σε μια δημοκρατική 
κοινωνία, εάν δεν απαιτεί να υπάρχει 
σχέση μεταξύ των δεδομένων που πρέπει 
να διατηρηθούν και της απειλής για τη 
δημόσια ασφάλεια, και ειδικότερα, δεν 
περιορίζεται στη διατήρηση (i) η οποία 
να αφορά είτε δεδομένα σχετικά με μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο και/ή μια 
συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη και/ή 
έναν κύκλο προσώπων που θα μπορούσαν 
να είναι αναμεμειγμένοι, με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο, σε κάποια σοβαρή παράβαση 
είτε (ii) πρόσωπα που θα μπορούσαν, για 
άλλους λόγους, να συμβάλουν, μέσω της 
διατηρήσεως των δεδομένων που τους 
αφορούν, στην καταπολέμηση του 
εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
2016, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις 
C-203/15 και C-698/15 Tele2Sverige και 
Watson, το ΔΕΕ έκρινε ότι και τα εθνικά 
καθεστώτα διατήρησης δεδομένων 
πρέπει να αξιολογούνται με βάση τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, δεδομένου ότι το άρθρο 15 
παράγραφος 1 της οδηγία 2002/58/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, 
σχετικά με την επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), 
όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25 
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Νοεμβρίου 2009, πρέπει να ερμηνευθεί 
υπό την έννοια ότι απαγορεύει εθνική 
νομοθεσία η οποία, για την 
καταπολέμηση του εγκλήματος, 
προβλέπει γενική και χωρίς διάκριση 
διατήρηση του συνόλου των δεδομένων 
κινήσεως και των δεδομένων θέσεως 
όλων των συνδρομητών και των 
εγγεγραμμένων χρηστών αφορώσα όλα τα 
μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας·

Or. en
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Τροπολογία 302
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διατήρηση των δεδομένων αποτελεί 
ουσιώδες τμήμα της διαδικασίας 
διερεύνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές συχνά 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 
δεδομένα των επικοινωνιών για να 
προχωρήσουν με επιτυχία τις υποθέσεις 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου η διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων πληροφοριών να φθάσει το 
πλήρες δυναμικό της, είναι ζωτικής 
σημασίας τα εναρμονισμένα καθεστώτα 
διατήρησης δεδομένων σε όλη την ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαιότητα 
ενός κατάλληλου καθεστώτος 
διατήρησης δεδομένων στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας έγινε 
φανερή επανειλημμένως κατά τη 
διάρκεια των εργασιών της επιτροπής 
TERR·

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διατήρηση των δεδομένων μπορεί να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο της 
διαδικασίας διερεύνησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αστυνομικές και δικαστικές 
αρχές συχνά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από τα δεδομένα των επικοινωνιών για να 
προχωρήσουν με επιτυχία τις υποθέσεις 
τους·

Or. en

Τροπολογία 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διατήρηση των δεδομένων αποτελεί 
ουσιώδες τμήμα της διαδικασίας 
διερεύνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές συχνά 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 
δεδομένα των επικοινωνιών για να 

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
γενικευμένη διατήρηση δεδομένων 
επικοινωνίας συνιστά σημαντικό 
περιορισμό των δικαιωμάτων στην 
ιδιωτική ζωή και στο απόρρητο των
επικοινωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δικαστικές αρχές συνήθως παρέχουν 



PE627.791v02-00 172/199 AM\1163127EL.docx

EL

προχωρήσουν με επιτυχία τις υποθέσεις 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου η διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων πληροφοριών να φθάσει το 
πλήρες δυναμικό της, είναι ζωτικής 
σημασίας τα εναρμονισμένα καθεστώτα 
διατήρησης δεδομένων σε όλη την ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαιότητα 
ενός κατάλληλου καθεστώτος 
διατήρησης δεδομένων στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας έγινε 
φανερή επανειλημμένως κατά τη 
διάρκεια των εργασιών της επιτροπής 
TERR·

στην αστυνομία πρόσβαση στα δεδομένα 
επικοινωνιών στο πλαίσιο έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 304
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διατήρηση των δεδομένων αποτελεί 
ουσιώδες τμήμα της διαδικασίας 
διερεύνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές συχνά 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 
δεδομένα των επικοινωνιών για να 
προχωρήσουν με επιτυχία τις υποθέσεις 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου η διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων πληροφοριών να φθάσει το 
πλήρες δυναμικό της, είναι ζωτικής 
σημασίας τα εναρμονισμένα καθεστώτα 
διατήρησης δεδομένων σε όλη την ΕΕ·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαιότητα 
ενός κατάλληλου καθεστώτος διατήρησης 
δεδομένων στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας έγινε 
φανερή επανειλημμένως κατά τη διάρκεια 
των εργασιών της επιτροπής TERR·

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές συχνά 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 
δεδομένα των επικοινωνιών για να 
προχωρήσουν με επιτυχία τις υποθέσεις 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αναγκαιότητα ενός κατάλληλου 
καθεστώτος διατήρησης δεδομένων στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας έγινε φανερή 
επανειλημμένως κατά τη διάρκεια των 
εργασιών της επιτροπής TERR, αλλά ότι 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα ισχυρή ώστε να 
αποφευχθεί τυχόν ολίσθημα και να 
διασφαλίζει την προστασία των 
δικαιωμάτων των πολιτών, όπως έχει 
επανειλημμένα δηλώσει το ΔΕΕ·

Or. fr
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Τροπολογία 305
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διατήρηση των δεδομένων αποτελεί 
ουσιώδες τμήμα της διαδικασίας 
διερεύνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές συχνά 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 
δεδομένα των επικοινωνιών για να 
προχωρήσουν με επιτυχία τις υποθέσεις 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι,
προκειμένου η διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων πληροφοριών να φθάσει το 
πλήρες δυναμικό της, είναι ζωτικής 
σημασίας τα εναρμονισμένα καθεστώτα 
διατήρησης δεδομένων σε όλη την ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαιότητα 
ενός κατάλληλου καθεστώτος διατήρησης 
δεδομένων στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας έγινε 
φανερή επανειλημμένως κατά τη διάρκεια 
των εργασιών της επιτροπής TERR·

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διατήρηση των δεδομένων, λαμβανομένης 
δεόντως υπόψη της νομολογίας του ΔΕΕ,
αποτελεί ουσιώδες τμήμα της διαδικασίας 
διερεύνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές συχνά 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 
δεδομένα των επικοινωνιών για να 
προχωρήσουν με επιτυχία τις υποθέσεις 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αναγκαιότητα ενός κατάλληλου 
καθεστώτος διατήρησης δεδομένων στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας, λαμβανομένης δεόντως 
υπόψη της νομολογίας του ΔΕΕ, έγινε 
φανερή επανειλημμένως κατά τη διάρκεια 
των εργασιών της επιτροπής TERR·

Or. en

Τροπολογία 306
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διατήρηση των δεδομένων αποτελεί 
ουσιώδες τμήμα της διαδικασίας 
διερεύνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές συχνά 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διατήρηση των δεδομένων αποτελεί 
ουσιώδες τμήμα της διαδικασίας 
διερεύνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές συχνά 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 
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δεδομένα των επικοινωνιών για να 
προχωρήσουν με επιτυχία τις υποθέσεις 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου η διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων πληροφοριών να φθάσει το 
πλήρες δυναμικό της, είναι ζωτικής 
σημασίας τα εναρμονισμένα καθεστώτα 
διατήρησης δεδομένων σε όλη την ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαιότητα 
ενός κατάλληλου καθεστώτος διατήρησης 
δεδομένων στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας έγινε 
φανερή επανειλημμένως κατά τη διάρκεια 
των εργασιών της επιτροπής TERR·

δεδομένα των επικοινωνιών για να 
προχωρήσουν με επιτυχία τις υποθέσεις 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου η διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων πληροφοριών να φθάσει το 
πλήρες δυναμικό της, είναι ζωτικής 
σημασίας τα εναρμονισμένα καθεστώτα 
διατήρησης, αξιολόγησης και 
επεξεργασίας δεδομένων σε όλη την ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαιότητα 
ενός κατάλληλου καθεστώτος διατήρησης 
δεδομένων στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας έγινε 
φανερή επανειλημμένως κατά τη διάρκεια 
των εργασιών της επιτροπής TERR·

Or. de

Τροπολογία 307
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Artis Pabriks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διατήρηση των δεδομένων αποτελεί 
ουσιώδες τμήμα της διαδικασίας 
διερεύνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές συχνά 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 
δεδομένα των επικοινωνιών για να 
προχωρήσουν με επιτυχία τις υποθέσεις 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου η διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων πληροφοριών να φθάσει το 
πλήρες δυναμικό της, είναι ζωτικής 
σημασίας τα εναρμονισμένα καθεστώτα 
διατήρησης δεδομένων σε όλη την ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαιότητα 
ενός κατάλληλου καθεστώτος διατήρησης 
δεδομένων στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας έγινε 
φανερή επανειλημμένως κατά τη διάρκεια 

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διατήρηση των δεδομένων αποτελεί 
ουσιώδες τμήμα της διαδικασίας 
διερεύνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές και οι 
υπηρεσίες πληροφοριών συχνά 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 
δεδομένα των επικοινωνιών για να 
προχωρήσουν με επιτυχία τις υποθέσεις 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου η διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων πληροφοριών να φθάσει το 
πλήρες δυναμικό της, είναι ζωτικής 
σημασίας τα εναρμονισμένα καθεστώτα 
διατήρησης δεδομένων σε όλη την ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαιότητα 
ενός κατάλληλου καθεστώτος διατήρησης 
δεδομένων στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας έγινε 
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των εργασιών της επιτροπής TERR· φανερή επανειλημμένως κατά τη διάρκεια 
των εργασιών της επιτροπής TERR·

Or. en

Τροπολογία 308
Doru-Claudian Frunzulică

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διατήρηση των δεδομένων αποτελεί 
ουσιώδες τμήμα της διαδικασίας 
διερεύνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές συχνά 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 
δεδομένα των επικοινωνιών για να 
προχωρήσουν με επιτυχία τις υποθέσεις 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου η διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων πληροφοριών να φθάσει το 
πλήρες δυναμικό της, είναι ζωτικής 
σημασίας τα εναρμονισμένα καθεστώτα 
διατήρησης δεδομένων σε όλη την ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαιότητα 
ενός κατάλληλου καθεστώτος διατήρησης 
δεδομένων στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας έγινε 
φανερή επανειλημμένως κατά τη διάρκεια 
των εργασιών της επιτροπής TERR·

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διατήρηση των δεδομένων αποτελεί 
ουσιώδες τμήμα της διαδικασίας 
διερεύνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εθνικές αρμόδιες αρχές συχνά εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από τα δεδομένα των 
επικοινωνιών για να προχωρήσουν με 
επιτυχία τις υποθέσεις τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, προκειμένου η 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
πληροφοριών να φθάσει το πλήρες 
δυναμικό της, είναι ζωτικής σημασίας τα 
εναρμονισμένα καθεστώτα διατήρησης 
δεδομένων σε όλη την ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αναγκαιότητα ενός 
κατάλληλου καθεστώτος διατήρησης 
δεδομένων στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας έγινε 
φανερή επανειλημμένως κατά τη διάρκεια 
των εργασιών της επιτροπής TERR·

Or. en

Τροπολογία 309
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Artis Pabriks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΗ α (νέα)



PE627.791v02-00 176/199 AM\1163127EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΗ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει 
κανόνων για τη διατήρηση των 
δεδομένων, το κύριο αρνητικό 
αποτέλεσμα θα είναι η μη διαθεσιμότητα 
των αναγκαίων στοιχείων, επειδή 
ενδέχεται να μην αποθηκεύονται από 
τους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας, 
ιδίως εάν οι πάροχοι υπηρεσιών δεν 
χρειάζονται τα δεδομένα αυτά για 
επιχειρησιακούς και εμπορικούς λόγους, 
και/ή γνωστοποιούνται στις αρχές 
επιβολής του νόμου κατόπιν νόμιμης 
αίτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν τα 
δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα στους 
εξουσιοδοτημένους φορείς και τους 
δικαστές σε επίπεδο κρατών μελών 
ελλείψει υποχρεώσεων διατήρησης 
δεδομένων, η εκτέλεση αιτημάτων 
αμοιβαίας νομικής συνδρομής καθώς και 
η πολυμερής ανταλλαγή σε επίπεδο ΕΕ θα 
είναι επίσης αδύνατες και η διασυνοριακή 
συνεργασία σε επίπεδο επιβολής του 
νόμου και δικαστικής συνεργασίας στο 
σύνολό της θα επηρεαστεί δυσμενώς·

Or. en

Τροπολογία 310
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΗ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΗ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αστυνομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες 
πληροφοριών λαμβάνουν, επεξεργάζονται 
και διαβιβάζουν διαβαθμισμένες 
πληροφορίες και άλλες μη 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, γεγονός 
που συνεπάγεται διαφορετικά καθεστώτα 
σε όλα τα στάδια χρήσης των εν λόγω 
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πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι επίσης αναγκαίο να γίνεται διάκριση 
μεταξύ ειδικών πληροφοριών, έννοια που 
συνεπάγεται την επεξεργασία από 
ειδικούς για μια συγκεκριμένη χρήση, και 
πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών ποινικού χαρακτήρα που 
συνδέονται με αποστολή της δικαστικής 
αστυνομίας, και πληροφοριών σχετικών 
με την ασφάλεια, οι οποίες εξετάζονται 
εντός διοικητικού πλαισίου·

Or. fr

Τροπολογία 311
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οι τρομοκράτες καταφεύγουν στην 
κρυπτογράφηση για να προστατεύσουν τις 
επικοινωνίες ή τα αποθηκευμένα 
δεδομένα τους αποτελεί σημαντική 
πρόκληση για τις αρχές επιβολής του 
νόμου, καθώς δεν είναι δυνατή η 
πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες και 
αποδεικτικά στοιχεία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η σημασία της 
κρυπτογράφησης καθίσταται ακόμα πιο 
κρίσιμη όταν ακόμη και οι υπεύθυνοι 
πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών δεν 
είναι πρόθυμοι ή δεν μπορούν να 
αποκρυπτογραφήσουν την επικοινωνία·

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 
τεχνολογίες δεν πρέπει να θεωρούνται 
απειλή και ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις
στην κρυπτογράφηση θα βελτιώσουν την 
γενική ασφάλεια των πληροφοριακών 
συστημάτων μας, μεταξύ άλλων 
επιτρέποντας στους τελικούς χρήστες να 
προστατεύουν καλύτερα τα δεδομένα και
τις επικοινωνίες τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, ωστόσο, εξακολουθούν να 
υπάρχουν σημαντικά κενά όσον αφορά 
την προστασία των επικοινωνιών και ότι 
τεχνικές όπως η επάλληλη 
κρυπτογράφηση και τα κρυφά δίκτυα 
μπορούν να χρησιμοποιούνται από 
κακόβουλους χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα για τις έρευνες·

Or. en
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Τροπολογία 312
Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Δημήτρης Παπαδάκης, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οι τρομοκράτες καταφεύγουν στην 
κρυπτογράφηση για να προστατεύσουν 
τις επικοινωνίες ή τα αποθηκευμένα 
δεδομένα τους αποτελεί σημαντική 
πρόκληση για τις αρχές επιβολής του 
νόμου, καθώς δεν είναι δυνατή η 
πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες και 
αποδεικτικά στοιχεία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η σημασία της 
κρυπτογράφησης καθίσταται ακόμα πιο 
κρίσιμη όταν ακόμη και οι υπεύθυνοι 
πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών δεν
είναι πρόθυμοι ή δεν μπορούν να 
αποκρυπτογραφήσουν την επικοινωνία·

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
επανειλημμένα ζητήσει να 
χρησιμοποιείται η κρυπτογράφηση, ιδίως 
στην περίπτωση διακίνησης δεδομένων, 
και να μην υπονομεύονται οι προσπάθειες 
για τη δημιουργία προτύπων 
κρυπτογράφησης·

Or. en

Τροπολογία 313
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οι τρομοκράτες καταφεύγουν στην 
κρυπτογράφηση για να προστατεύσουν τις 
επικοινωνίες ή τα αποθηκευμένα δεδομένα 
τους αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις 
αρχές επιβολής του νόμου, καθώς δεν είναι 
δυνατή η πρόσβαση σε βασικές 
πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της 
κρυπτογράφησης καθίσταται ακόμα πιο 
κρίσιμη όταν ακόμη και οι υπεύθυνοι 
πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών δεν είναι 
πρόθυμοι ή δεν μπορούν να 

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οι τρομοκράτες καταφεύγουν στην 
κρυπτογράφηση (η οποία είναι θετική αφ’ 
εαυτής) για να προστατεύσουν τις 
επικοινωνίες ή τα αποθηκευμένα δεδομένα 
τους αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις 
αρχές επιβολής του νόμου, καθώς δεν είναι 
δυνατή η πρόσβαση σε βασικές 
πληροφορίες και αποδείξεις τις οποίες 
απαιτεί μια δικαστική απόφαση·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της 
κρυπτογράφησης καθίσταται ακόμα πιο 
κρίσιμη όταν ακόμη και οι υπεύθυνοι 
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αποκρυπτογραφήσουν την επικοινωνία· πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών δεν είναι 
πρόθυμοι ή δεν μπορούν να 
αποκρυπτογραφήσουν την επικοινωνία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση αυτή 
των υπηρεσιών είναι απαράδεκτη·

Or. fr

Τροπολογία 314
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οι τρομοκράτες καταφεύγουν στην 
κρυπτογράφηση για να προστατεύσουν 
τις επικοινωνίες ή τα αποθηκευμένα 
δεδομένα τους αποτελεί σημαντική 
πρόκληση για τις αρχές επιβολής του 
νόμου, καθώς δεν είναι δυνατή η 
πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες και 
αποδεικτικά στοιχεία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η σημασία της κρυπτογράφησης 
καθίσταται ακόμα πιο κρίσιμη όταν 
ακόμη και οι υπεύθυνοι πάροχοι 
διαδικτυακών υπηρεσιών δεν είναι 
πρόθυμοι ή δεν μπορούν να 
αποκρυπτογραφήσουν την επικοινωνία·

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
ισχυρής κρυπτογράφησης αποτελεί τον 
κεντρικό κορμό της σύγχρονης 
κοινωνίας, μεταξύ άλλων και στους 
τομείς της επικοινωνίας και της 
βιομηχανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ενδεχόμενη αποδυνάμωση της 
τεχνολογίας κρυπτογράφησης θα 
αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο την ασφάλεια 
όλου του κοινωνικού και οικονομικού 
βίου·

Or. en

Τροπολογία 315
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οι τρομοκράτες καταφεύγουν στην 
κρυπτογράφηση για να προστατεύσουν τις 

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οι τρομοκράτες καταφεύγουν στην 
κρυπτογράφηση για να προστατεύσουν τις 
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επικοινωνίες ή τα αποθηκευμένα δεδομένα 
τους αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις 
αρχές επιβολής του νόμου, καθώς δεν είναι 
δυνατή η πρόσβαση σε βασικές 
πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της 
κρυπτογράφησης καθίσταται ακόμα πιο 
κρίσιμη όταν ακόμη και οι υπεύθυνοι 
πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών δεν είναι 
πρόθυμοι ή δεν μπορούν να 
αποκρυπτογραφήσουν την επικοινωνία·

επικοινωνίες ή τα αποθηκευμένα δεδομένα 
τους αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις 
υπηρεσίες πληροφοριών, τις υπηρεσίες 
ασφαλείας και τις αρχές επιβολής του 
νόμου, καθώς δεν είναι δυνατή η 
πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες και 
αποδεικτικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η σημασία της κρυπτογράφησης 
καθίσταται ακόμα πιο κρίσιμη όταν ακόμη 
και οι υπεύθυνοι πάροχοι διαδικτυακών 
υπηρεσιών δεν είναι πρόθυμοι ή δεν 
μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν την 
επικοινωνία·

Or. de

Τροπολογία 316
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οι τρομοκράτες καταφεύγουν στην 
κρυπτογράφηση για να προστατεύσουν τις 
επικοινωνίες ή τα αποθηκευμένα δεδομένα 
τους αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις 
αρχές επιβολής του νόμου, καθώς δεν είναι 
δυνατή η πρόσβαση σε βασικές 
πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της 
κρυπτογράφησης καθίσταται ακόμα πιο 
κρίσιμη όταν ακόμη και οι υπεύθυνοι 
πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών δεν είναι 
πρόθυμοι ή δεν μπορούν να 
αποκρυπτογραφήσουν την επικοινωνία·

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οι τρομοκράτες καταφεύγουν στην 
κρυπτογράφηση για να προστατεύσουν τις 
επικοινωνίες ή τα αποθηκευμένα δεδομένα 
τους αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις 
αρχές επιβολής του νόμου και τις 
υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς δεν είναι 
δυνατή η πρόσβαση σε βασικές 
πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της 
κρυπτογράφησης καθίσταται ακόμα πιο 
κρίσιμη όταν ακόμη και οι υπεύθυνοι 
πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών δεν είναι 
πρόθυμοι ή δεν μπορούν να 
αποκρυπτογραφήσουν την επικοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 317
Doru-Claudian Frunzulică
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οι τρομοκράτες καταφεύγουν στην 
κρυπτογράφηση για να προστατεύσουν τις 
επικοινωνίες ή τα αποθηκευμένα δεδομένα 
τους αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις 
αρχές επιβολής του νόμου, καθώς δεν είναι 
δυνατή η πρόσβαση σε βασικές 
πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της 
κρυπτογράφησης καθίσταται ακόμα πιο 
κρίσιμη όταν ακόμη και οι υπεύθυνοι 
πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών δεν είναι 
πρόθυμοι ή δεν μπορούν να 
αποκρυπτογραφήσουν την επικοινωνία·

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οι τρομοκράτες καταφεύγουν στην 
κρυπτογράφηση για να προστατεύσουν τις 
επικοινωνίες ή τα αποθηκευμένα δεδομένα 
τους αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, καθώς δεν είναι 
δυνατή η πρόσβαση σε βασικές 
πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της 
κρυπτογράφησης καθίσταται ακόμα πιο 
κρίσιμη όταν ακόμη και οι υπεύθυνοι 
πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών δεν είναι 
πρόθυμοι ή δεν μπορούν να 
αποκρυπτογραφήσουν την επικοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 318
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οι τρομοκράτες καταφεύγουν στην 
κρυπτογράφηση για να προστατεύσουν τις 
επικοινωνίες ή τα αποθηκευμένα δεδομένα 
τους αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις 
αρχές επιβολής του νόμου, καθώς δεν 
είναι δυνατή η πρόσβαση σε βασικές 
πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της 
κρυπτογράφησης καθίσταται ακόμα πιο 
κρίσιμη όταν ακόμη και οι υπεύθυνοι 
πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών δεν 
είναι πρόθυμοι ή δεν μπορούν να 
αποκρυπτογραφήσουν την επικοινωνία·

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της κρυπτογράφησης, αφενός, θα 
συμβάλει σημαντικά στην ασφάλεια στον 
τομέα των ΤΠ, αλλά, από την άλλη 
πλευρά, θα χρησιμοποιηθεί επίσης από 
τους τρομοκράτες για να προστατεύσουν 
τις επικοινωνίες ή τα αποθηκευμένα 
δεδομένα τους αποτελεί σημαντική 
πρόκληση για τις αρχές επιβολής του 
νόμου, δεδομένου ότι δεν μπορεί να τους 
απαγορευτεί η πρόσβαση σε βασικές 
πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία·

Or. en
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Τροπολογία 319
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οι τρομοκράτες καταφεύγουν στην 
κρυπτογράφηση για να προστατεύσουν τις 
επικοινωνίες ή τα αποθηκευμένα δεδομένα 
τους αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις 
αρχές επιβολής του νόμου, καθώς δεν είναι 
δυνατή η πρόσβαση σε βασικές 
πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της 
κρυπτογράφησης καθίσταται ακόμα πιο 
κρίσιμη όταν ακόμη και οι υπεύθυνοι 
πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών δεν είναι 
πρόθυμοι ή δεν μπορούν να 
αποκρυπτογραφήσουν την επικοινωνία·

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οι τρομοκράτες καταφεύγουν στην 
κρυπτογράφηση για να προστατεύσουν τις 
επικοινωνίες ή τα αποθηκευμένα δεδομένα 
τους αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις 
δικαστικές και αστυνομικές αρχές, καθώς 
δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε βασικές 
πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της 
κρυπτογράφησης καθίσταται ακόμα πιο 
κρίσιμη όταν ακόμη και οι υπεύθυνοι 
πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών δεν είναι 
πρόθυμοι ή δεν μπορούν να 
αποκρυπτογραφήσουν την επικοινωνία·

Or. fr

Τροπολογία 320
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΘ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΘ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές απαντήσεις πολιτικής απέναντι 
στη μαζική παρακολούθηση και τη 
γενικευμένη καχυποψία είναι συχνά 
δαπανηρές και αναποτελεσματικές, 
εκτρέπουν πόρους που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν καλύτερα, π.χ. για 
στοχοθετημένη επιτήρηση, και απειλούν 
τα καθοριστικά χαρακτηριστικά μιας 
ανοικτής κοινωνίας, όπου πρέπει να 
γίνονται σεβαστές η ελευθερία, η 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και το 
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τεκμήριο αθωότητας·

Or. en

Τροπολογία 321
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΘ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΘ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
νέων διαύλων επικοινωνίας, όπως τα 
βιντεοπαιχνίδια (π.χ. σύγκρουση φατριών 
σε έξυπνα τηλέφωνα), θα περιπλέξει 
επίσης το έργο αυτό·

Or. fr

Τροπολογία 322
Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Μ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ένα κατακερματισμένο πλαίσιο 
υφιστάμενων συστημάτων, νέα συστήματα 
σε διαδικασία ανάπτυξης, προτάσεις για τα 
μελλοντικά συστήματα και προτάσεις για 
μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
κενών που έχουν εντοπιστεί και εμποδίων 
που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό 
διαπραγμάτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το εν λόγω κατακερματισμένο πλαίσιο 
είναι αποτέλεσμα ιστορικών παραγόντων 
και μιας αντιδραστικής προσέγγισης στην 
πρόταση και θέσπιση νέων νομοθετικών 
ρυθμίσεων·

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ένα κατακερματισμένο πλαίσιο 
υφιστάμενων συστημάτων, νέα συστήματα 
σε διαδικασία ανάπτυξης, προτάσεις για τα 
μελλοντικά συστήματα και προτάσεις για 
μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
κενών που έχουν εντοπιστεί και εμποδίων 
που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό 
διαπραγμάτευση·

Or. fr
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Τροπολογία 323
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Μ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ένα κατακερματισμένο πλαίσιο 
υφιστάμενων συστημάτων, νέα συστήματα 
σε διαδικασία ανάπτυξης, προτάσεις για τα 
μελλοντικά συστήματα και προτάσεις για 
μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
κενών που έχουν εντοπιστεί και εμποδίων 
που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό 
διαπραγμάτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το εν λόγω κατακερματισμένο πλαίσιο 
είναι αποτέλεσμα ιστορικών παραγόντων
και μιας αντιδραστικής προσέγγισης στην 
πρόταση και θέσπιση νέων νομοθετικών 
ρυθμίσεων·

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ένα κατακερματισμένο πλαίσιο 
υφιστάμενων συστημάτων, νέα συστήματα 
σε διαδικασία ανάπτυξης, προτάσεις για τα 
μελλοντικά συστήματα και προτάσεις για 
μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
κενών που έχουν εντοπιστεί και εμποδίων 
που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό 
διαπραγμάτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να επιτευχθεί η κατάλληλη 
ισορροπία μεταξύ της εξασφάλισης της 
διαλειτουργικότητας των συστημάτων
και των απαραίτητων διασφαλίσεων για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα, όταν έχει 
διαπιστωθεί η αναγκαιότητα και η 
αναλογικότητα της διαλειτουργικότητας·

Or. en

Τροπολογία 324
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Μ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ένα κατακερματισμένο πλαίσιο 
υφιστάμενων συστημάτων, νέα 
συστήματα σε διαδικασία ανάπτυξης, 
προτάσεις για τα μελλοντικά συστήματα
και προτάσεις για μεταρρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση κενών που έχουν εντοπιστεί 
και εμποδίων που εξακολουθούν να 
βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση·
λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω 

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πολλά πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ, 
καθένα από τα οποία διαθέτει τους 
δικούς του σκοπούς και τους στόχους του, 
ενώ υπάρχουν και νέα συστήματα σε 
διαδικασία ανάπτυξης, καθώς και 
νομοθετικές προτάσεις για τα μελλοντικά 
συστήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
διαφοροποιημένο αυτό πλαίσιο είναι 
αποτέλεσμα ιστορικών παραγόντων και 
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κατακερματισμένο πλαίσιο είναι 
αποτέλεσμα ιστορικών παραγόντων και 
μιας αντιδραστικής προσέγγισης στην 
πρόταση και θέσπιση νέων νομοθετικών 
ρυθμίσεων·

της απουσίας οποιασδήποτε 
συστηματικής αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας, της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας 
των μέσων ασφαλείας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 325
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Μ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ένα κατακερματισμένο πλαίσιο 
υφιστάμενων συστημάτων, νέα συστήματα 
σε διαδικασία ανάπτυξης, προτάσεις για τα 
μελλοντικά συστήματα και προτάσεις για 
μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
κενών που έχουν εντοπιστεί και εμποδίων 
που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό 
διαπραγμάτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το εν λόγω κατακερματισμένο πλαίσιο 
είναι αποτέλεσμα ιστορικών παραγόντων 
και μιας αντιδραστικής προσέγγισης στην 
πρόταση και θέσπιση νέων νομοθετικών 
ρυθμίσεων·

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ένα κατακερματισμένο πλαίσιο 
υφιστάμενων συστημάτων, νέα συστήματα 
σε διαδικασία ανάπτυξης, προτάσεις για τα 
μελλοντικά συστήματα και προτάσεις για 
μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
κενών που έχουν εντοπιστεί και εμποδίων 
που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό 
διαπραγμάτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να επιτευχθεί η κατάλληλη 
ισορροπία μεταξύ της εξασφάλισης της 
διαλειτουργικότητας των συστημάτων 
και των απαραίτητων διασφαλίσεων για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 326
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Μ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το SIS 
είναι το μεγαλύτερο, πιο διαδεδομένο και 
πιο αποτελεσματικό σύστημα ΤΠ της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
ελευθερίας, της ασφάλειας και της 
δικαιοσύνης και ότι υποστηρίζεται από το 
δίκτυο των τμημάτων SIRENE, 
παρέχοντας σημαντική προστιθέμενη 
αξία στον τομέα της διεθνούς 
αστυνομικής συνεργασίας και του ελέγχου 
των συνόρων, ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 327
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 
δεδομένα σχετικά με τις ανταλλαγές 
πληροφοριών προκύπτει ότι ένας μικρός 
αριθμός χωρών είναι υπεύθυνες για μεγάλο 
ποσοστό του διαθέσιμου περιεχομένου και 
των αναζητήσεων σε βάσεις δεδομένων 
της ΕΕ·

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
σημαντική αύξηση της ανταλλαγής 
πληροφοριών μετά τις επιθέσεις στο 
Παρίσι το 2015 αλλά από τα δεδομένα 
σχετικά με τις ανταλλαγές πληροφοριών 
προκύπτει ότι ένας μικρός αριθμός χωρών 
είναι υπεύθυνες για μεγάλο ποσοστό του 
διαθέσιμου περιεχομένου και των 
αναζητήσεων σε βάσεις δεδομένων της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 328
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 
δεδομένα σχετικά με τις ανταλλαγές 

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 
δεδομένα σχετικά με τις ανταλλαγές 
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πληροφοριών προκύπτει ότι ένας μικρός 
αριθμός χωρών είναι υπεύθυνες για 
μεγάλο ποσοστό του διαθέσιμου 
περιεχομένου και των αναζητήσεων σε 
βάσεις δεδομένων της ΕΕ·

πληροφοριών προκύπτει ότι ένας μικρός 
αριθμός κρατών μελών είναι υπεύθυνα για 
μεγάλο ποσοστό του διαθέσιμου 
περιεχομένου και των αναζητήσεων σε 
βάσεις δεδομένων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 329
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
ορισμένα εμπόδια για την ορθή λειτουργία 
των συστημάτων πληροφοριών, όπως η 
απουσία εφαρμογής ή η ελλιπής εφαρμογή, 
η έλλειψη γνώσεων και/ή επαρκούς 
κατάρτισης στα υφιστάμενα συστήματα, 
και η έλλειψη επαρκών πόρων ή 
κατάλληλου υλικού βάσης·

ΜΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
ορισμένα εμπόδια για την ορθή λειτουργία 
των συστημάτων πληροφοριών, όπως η 
παντελής απουσία εφαρμογής ή η ελλιπής 
εφαρμογή, η έλλειψη γνώσεων και/ή 
επαρκούς κατάρτισης στα υφιστάμενα 
συστήματα, η έλλειψη επαρκών πόρων ή 
κατάλληλου υλικού βάσης και η κακή 
ποιότητα δεδομένων στα συστήματα 
πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 330
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
ορισμένα εμπόδια για την ορθή λειτουργία 
των συστημάτων πληροφοριών, όπως η 
απουσία εφαρμογής ή η ελλιπής εφαρμογή, 
η έλλειψη γνώσεων και/ή επαρκούς 
κατάρτισης στα υφιστάμενα συστήματα, 
και η έλλειψη επαρκών πόρων ή 

ΜΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
ορισμένα εμπόδια για την ορθή λειτουργία 
των συστημάτων πληροφοριών, όπως η 
απουσία εφαρμογής ή η ελλιπής εφαρμογή, 
η έλλειψη γνώσεων και/ή επαρκούς 
κατάρτισης στα υφιστάμενα συστήματα, 
και η έλλειψη επαρκών πόρων και 
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κατάλληλου υλικού βάσης· ανθρώπινου δυναμικού ή κατάλληλου 
υλικού βάσης·

Or. fr

Τροπολογία 331
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα πληροφοριών μπορούν να 
διαιρεθούν σε κεντρικά και 
αποκεντρωμένα συστήματα· τα πρώτα τα 
διαχειρίζονται η ΕΕ και οι οργανισμοί 
της, τα δεύτερα τα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κεντρικά 
συστήματα πληροφοριών περιλαμβάνουν 
το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), 
το Σύστημα Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις (VIS), τον Eurodac, το 
Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES), το 
προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου της 
ΕΕ (ETIAS) και το προτεινόμενο 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 
Ποινικού Μητρώου για υπηκόους τρίτων 
χωρών (ECRIS-TCN)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 332
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποκεντρωμένα συστήματα και τους 
μηχανισμούς για την ανταλλαγή 

διαγράφεται
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πληροφοριών τα διαχειρίζονται οι αρχές 
των κρατών μελών και περιλαμβάνουν: 
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 
Ποινικού Μητρώου (ECRIS), για την
ανταλλαγή εθνικών πληροφοριών 
ποινικού μητρώου· το σύστημα των 
καταστάσεων με τα ονόματα των 
επιβατών (PNR) της ΕΕ, που υποχρεώνει 
τις αεροπορικές εταιρείες να μοιράζονται 
με εθνικές αρχές τα δεδομένα των 
επιβατών όλων των πτήσεων μεταξύ της 
ΕΕ και τρίτων χωρών· το σύστημα εκ 
των προτέρων παροχής πληροφοριών 
σχετικά με επιβάτες (Advance Passenger 
Information - API), το οποίο συλλέγει 
πληροφορίες σχετικά με επιβάτες πριν 
από πτήσεις με κατεύθυνση την ΕΕ· και 
το πλαίσιο Prüm για την ανταλλαγή DNA, 
δακτυλικών αποτυπωμάτων και 
δεδομένων σχετικά με άδειες 
κυκλοφορίας οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 333
Helga Stevens

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποκεντρωμένα συστήματα και τους 
μηχανισμούς για την ανταλλαγή 
πληροφοριών τα διαχειρίζονται οι αρχές 
των κρατών μελών και περιλαμβάνουν: το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 
Ποινικού Μητρώου (ECRIS), για την 
ανταλλαγή εθνικών πληροφοριών ποινικού 
μητρώου· το σύστημα των καταστάσεων 
με τα ονόματα των επιβατών (PNR) της 
ΕΕ, που υποχρεώνει τις αεροπορικές 
εταιρείες να μοιράζονται με εθνικές αρχές 
τα δεδομένα των επιβατών όλων των 
πτήσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων 
χωρών· το σύστημα εκ των προτέρων 

ΜΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποκεντρωμένα συστήματα και τους 
μηχανισμούς για την ανταλλαγή 
πληροφοριών τα διαχειρίζονται οι αρχές 
των κρατών μελών και περιλαμβάνουν: το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 
Ποινικού Μητρώου (ECRIS), για την 
ανταλλαγή εθνικών πληροφοριών ποινικού 
μητρώου· το εθνικό σύστημα συλλογής
των καταστάσεων με τα ονόματα των 
επιβατών (PNR) της ΕΕ, που υποχρεώνει 
τις αεροπορικές εταιρείες να διαβιβάζουν 
στις εθνικές αρχές τα δεδομένα των 
επιβατών όλων των πτήσεων εντός της ΕΕ 
και μεταξύ τρίτων χωρών και της ΕΕ· το 
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παροχής πληροφοριών σχετικά με επιβάτες 
(Advance Passenger Information - API), το 
οποίο συλλέγει πληροφορίες σχετικά με 
επιβάτες πριν από πτήσεις με κατεύθυνση 
την ΕΕ· και το πλαίσιο Prüm για την 
ανταλλαγή DNA, δακτυλικών 
αποτυπωμάτων και δεδομένων σχετικά με 
άδειες κυκλοφορίας οχημάτων·

σύστημα εκ των προτέρων παροχής 
πληροφοριών σχετικά με επιβάτες 
(Advance Passenger Information - API), το 
οποίο συλλέγει πληροφορίες σχετικά με 
επιβάτες πριν από πτήσεις με κατεύθυνση 
την ΕΕ· και το πλαίσιο Prüm για την 
ανταλλαγή DNA, δακτυλικών 
αποτυπωμάτων και δεδομένων σχετικά με 
άδειες κυκλοφορίας οχημάτων·

Or. nl

Τροπολογία 334
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΔ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
επανειλημμένες εκκλήσεις για την 
επείγουσα θέσπιση του ευρωπαϊκού 
συστήματος καταγραφής δεδομένων για 
τους επιβάτες (PNR), δεν επέδειξαν όλα 
τα κράτη μέλη την ίδια δέσμευση και 
στην πλειονότητά τους δεν τήρησαν την 
προθεσμία για τη μεταφορά της εν λόγω 
νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κράτη μέλη που έχουν υπερβεί αυτή την 
προθεσμία μεταφοράς θα πρέπει, χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση, να λάβουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη και 
άμεση εφαρμογή της οδηγίας·

Or. fr

Τροπολογία 335
Birgit Sippel, Péter Niedermüller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΕ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υλοποιούνται διάφορα πιλοτικά έργα με 
σκοπό την υπέρβαση των 
μειονεκτημάτων του αποκεντρωμένου 
συστήματος PNR της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για ταχεία 
απάντηση σε αιτήματα μονάδων 
στοιχείων επιβατών (ΜΣΕ) άλλων 
κρατών μελών, γεγονός που ενδέχεται να 
αποτελέσει πρόβλημα, δεδομένου ότι τα 
αιτήματα υφίστανται χειρωνακτική 
επεξεργασία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 336
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υλοποιούνται διάφορα πιλοτικά έργα με 
σκοπό την υπέρβαση των μειονεκτημάτων 
του αποκεντρωμένου συστήματος PNR της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ανάγκη για ταχεία απάντηση σε αιτήματα 
μονάδων στοιχείων επιβατών (ΜΣΕ) 
άλλων κρατών μελών, γεγονός που 
ενδέχεται να αποτελέσει πρόβλημα, 
δεδομένου ότι τα αιτήματα υφίστανται 
χειρωνακτική επεξεργασία·

ΜΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υλοποιούνται διάφορα πιλοτικά έργα με 
σκοπό την υπέρβαση των μειονεκτημάτων 
του αποκεντρωμένου συστήματος PNR της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ανάγκη για ταχεία απάντηση σε αιτήματα 
μονάδων στοιχείων επιβατών (ΜΣΕ) 
άλλων κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 337
Dominique Martin
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υλοποιούνται διάφορα πιλοτικά έργα με 
σκοπό την υπέρβαση των μειονεκτημάτων 
του αποκεντρωμένου συστήματος PNR της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ανάγκη για ταχεία απάντηση σε αιτήματα 
μονάδων στοιχείων επιβατών (ΜΣΕ) 
άλλων κρατών μελών, γεγονός που 
ενδέχεται να αποτελέσει πρόβλημα, 
δεδομένου ότι τα αιτήματα υφίστανται 
χειρωνακτική επεξεργασία·

ΜΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υλοποιούνται διάφορα πιλοτικά έργα με 
σκοπό την υπέρβαση των μειονεκτημάτων 
του αποκεντρωμένου συστήματος PNR της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ανάγκη για ταχεία απάντηση σε αιτήματα 
μονάδων στοιχείων επιβατών (ΜΣΕ) 
άλλων κρατών μελών, γεγονός που 
ενδέχεται να αποτελέσει πρόβλημα, 
δεδομένου ότι τα αιτήματα υφίστανται 
πάντα χειρωνακτική επεξεργασία·

Or. fr

Τροπολογία 338
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υλοποιούνται διάφορα πιλοτικά έργα με 
σκοπό την υπέρβαση των 
μειονεκτημάτων του αποκεντρωμένου
συστήματος PNR της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για ταχεία 
απάντηση σε αιτήματα μονάδων στοιχείων 
επιβατών (ΜΣΕ) άλλων κρατών μελών, 
γεγονός που ενδέχεται να αποτελέσει 
πρόβλημα, δεδομένου ότι τα αιτήματα 
υφίστανται χειρωνακτική επεξεργασία·

ΜΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υλοποιούνται διάφορα πιλοτικά έργα με 
σκοπό τη βελτίωση του συστήματος PNR 
της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ανάγκη για ταχεία απάντηση σε αιτήματα 
μονάδων στοιχείων επιβατών (ΜΣΕ) 
άλλων κρατών μελών, γεγονός που 
ενδέχεται να αποτελέσει πρόβλημα, 
δεδομένου ότι τα αιτήματα υφίστανται 
χειρωνακτική επεξεργασία·

Or. en

Τροπολογία 339
Cornelia Ernst, Lynn Boylan
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υλοποιούνται διάφορα πιλοτικά έργα με 
σκοπό την υπέρβαση των μειονεκτημάτων 
του αποκεντρωμένου συστήματος PNR της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ανάγκη για ταχεία απάντηση σε αιτήματα 
μονάδων στοιχείων επιβατών (ΜΣΕ) 
άλλων κρατών μελών, γεγονός που 
ενδέχεται να αποτελέσει πρόβλημα, 
δεδομένου ότι τα αιτήματα υφίστανται 
χειρωνακτική επεξεργασία·

ΜΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι
υλοποιούνται διάφορα πιλοτικά έργα με 
σκοπό την υπέρβαση των μειονεκτημάτων 
του αποκεντρωμένου συστήματος PNR της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποτελέσματα της επεξεργασίας 
δεδομένων PNR πρέπει να 
επανεξετάζονται χωριστά με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα, πριν από την 
ανάληψη ενδεχόμενης δράσης που έχει 
νομικές συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 340
Helga Stevens

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΕ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκ των 
προτέρων πληροφορίες σχετικά με 
επιβάτες (API) συλλέγονται μόνο για τη 
μετακίνηση εκτός της ΕΕ, μολονότι 
υπάρχει επίσης μεγάλη ανάγκη για API 
για τη μετακίνηση εντός της ΕΕ, ούτως 
ώστε να αντλούνται τα μέγιστα οφέλη 
από τις έρευνες για τα εθνικά συστήματα  
καταστάσεων με τα ονόματα των 
επιβατών (PNR)·

Or. nl

Τροπολογία 341
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης του VIS το 2016 
διαπιστώθηκε ότι η πρόσβαση στο VIS 
για σκοπούς επιβολής του νόμου είναι 
περιορισμένη και κατακερματισμένη στα 
διάφορα κράτη μέλη·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 342
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης του VIS το 2016 
διαπιστώθηκε ότι η πρόσβαση στο VIS για 
σκοπούς επιβολής του νόμου είναι 
περιορισμένη και κατακερματισμένη στα 
διάφορα κράτη μέλη·

ΜΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης του VIS το 2016 
διαπιστώθηκε ότι η πρόσβαση στο VIS για 
σκοπούς επιβολής του νόμου είναι 
περιορισμένη και κατακερματισμένη στα 
διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ανησυχητικά παραδείγματα 
διαφθοράς στη χορήγηση εθνικών 
θεωρήσεων σε ορισμένα κράτη μέλη 
μπορεί να έχουν πραγματικό αντίκτυπο 
στην ασφάλεια ολόκληρου του 
συστήματος Σένγκεν, εξουδετερώνοντας 
τους συνοριακούς ελέγχους προσώπων 
που ταξιδεύουν αεροπορικώς, διά ξηράς 
ή διά θαλάσσης στα κράτη μέλη της ΕΕ, 
με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η 
εκμετάλλευση ορισμένων διαδρομών από 
τρομοκρατικά δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 343
Anders Primdahl Vistisen
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή υπέβαλε δύο προτάσεις 
κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για 
τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
υφιστάμενων και των προτεινόμενων 
κεντρικών συστημάτων πληροφοριών 
στους τομείς της αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και 
της μετανάστευσης, των συνόρων και 
των θεωρήσεων, δηλαδή των VIS, SIS, 
EES και Eurodac, καθώς και του ETIAS 
και του ECRIS-TCN, αφού εγκριθούν οι 
αντίστοιχες νομικές βάσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 344
Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΖ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προτάσεις αυτές επηρεάζουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα εκατοντάδων 
εκατομμυρίων πολιτών τρίτων χωρών, 
ιδίως το δικαίωμά τους στην προστασία 
των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 345
Eva Joly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΗ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προτάσεις της Επιτροπής θα 
εφαρμοστούν μόνο σε κεντρικά 
συστήματα, αφήνοντας τα εθνικά και 
αποκεντρωμένα συστήματα εκτός του 
πεδίου εφαρμογής τους και, ως εκ τούτου, 
συνιστούν μόνο ένα πρώτο βήμα στη 
δημιουργία συνολικού πλαισίου 
διαλειτουργικών συστημάτων 
πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στην επικράτεια ενός κράτους μέλους 
μπορεί να υπάρχουν πολλές χωριστές 
αποκεντρωμένες βάσεις δεδομένων σε 
ομοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, με διαφορετικές εισροές 
δεδομένων σε διαφορετικά συστήματα και 
πολύπλοκες διαδικασίες — ή και καμία 
απολύτως — για την ανταλλαγή ή τον
έλεγχο των δεδομένων από τις αρμόδιες 
αρχές στα διάφορα επίπεδα·

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
επικράτεια ενός κράτους μέλους μπορεί να 
υπάρχουν πολλές χωριστές 
αποκεντρωμένες βάσεις δεδομένων σε 
ομοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, με διαφορετικές εισροές 
δεδομένων σε διαφορετικά συστήματα και 
πολύπλοκες διαδικασίες — ή και καμία 
απολύτως — για την ανταλλαγή ή τον 
έλεγχο των δεδομένων από τις αρμόδιες 
αρχές στα διάφορα επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 346
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προτάσεις της Επιτροπής θα εφαρμοστούν 
μόνο σε κεντρικά συστήματα, αφήνοντας 
τα εθνικά και αποκεντρωμένα συστήματα
εκτός του πεδίου εφαρμογής τους και, ως 
εκ τούτου, συνιστούν μόνο ένα πρώτο 
βήμα στη δημιουργία συνολικού πλαισίου 
διαλειτουργικών συστημάτων
πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι
στην επικράτεια ενός κράτους μέλους 
μπορεί να υπάρχουν πολλές χωριστές 
αποκεντρωμένες βάσεις δεδομένων σε 
ομοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό 

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προτάσεις της Επιτροπής θα εφαρμοστούν 
μόνο σε κεντρικά συστήματα, αφήνοντας 
τα εθνικά και αποκεντρωμένα συστήματα 
εκτός του πεδίου εφαρμογής τους, ότι στην 
επικράτεια ενός κράτους μέλους μπορεί να 
υπάρχουν πολλές χωριστές 
αποκεντρωμένες βάσεις δεδομένων σε 
ομοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, με διαφορετικές εισροές 
δεδομένων σε διαφορετικά συστήματα και 
πολύπλοκες διαδικασίες — ή και καμία 
απολύτως — για την ανταλλαγή ή τον 
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επίπεδο, με διαφορετικές εισροές 
δεδομένων σε διαφορετικά συστήματα και 
πολύπλοκες διαδικασίες — ή και καμία 
απολύτως — για την ανταλλαγή ή τον 
έλεγχο των δεδομένων από τις αρμόδιες 
αρχές στα διάφορα επίπεδα·

έλεγχο των δεδομένων από τις αρμόδιες 
αρχές στα διάφορα επίπεδα·

Or. fr

Τροπολογία 347
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προτάσεις της Επιτροπής θα εφαρμοστούν 
μόνο σε κεντρικά συστήματα, αφήνοντας 
τα εθνικά και αποκεντρωμένα συστήματα 
εκτός του πεδίου εφαρμογής τους και, ως 
εκ τούτου, συνιστούν μόνο ένα πρώτο 
βήμα στη δημιουργία συνολικού πλαισίου 
διαλειτουργικών συστημάτων 
πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στην επικράτεια ενός κράτους μέλους 
μπορεί να υπάρχουν πολλές χωριστές 
αποκεντρωμένες βάσεις δεδομένων σε 
ομοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, με διαφορετικές εισροές 
δεδομένων σε διαφορετικά συστήματα και 
πολύπλοκες διαδικασίες — ή και καμία 
απολύτως — για την ανταλλαγή ή τον 
έλεγχο των δεδομένων από τις αρμόδιες 
αρχές στα διάφορα επίπεδα·

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προτάσεις της Επιτροπής θα εφαρμοστούν 
μόνο σε κεντρικά συστήματα, αφήνοντας 
τα εθνικά και αποκεντρωμένα συστήματα 
εκτός του πεδίου εφαρμογής τους·
λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επικράτεια 
ενός κράτους μέλους μπορεί να υπάρχουν 
κάποιες χωριστές αποκεντρωμένες βάσεις 
δεδομένων σε ομοσπονδιακό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με 
διαφορετικές εισροές δεδομένων σε 
διαφορετικά συστήματα και πολύπλοκες 
διαδικασίες — ή και καμία απολύτως —
για την ανταλλαγή ή τον έλεγχο των 
δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές στα 
διάφορα επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 348
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dubravka Šuica, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΗ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΗ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι - στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για τη 
διαχείριση των πληροφοριών (IMS), 6ος 
κατάλογος ενεργειών - επί του παρόντος 
υπάρχουν δύο εν εξελίξει δοκιμαστικά 
σχέδια που αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
της διασύνδεσης με αποκεντρωμένα 
συστήματα, συγκεκριμένα το σχέδιο 
ADEP (Automation of data exchange 
procedures on Police Records) και το έργο 
QUEST (Querying Europol Systems)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια αυτά 
συμβάλλουν στην εξεύρεση πραγματικών 
και εφαρμόσιμων λύσεων στα 
προβλήματα που απορρέουν από την 
έλλειψη διασυνδεσιμότητας των 
αποκεντρωμένων συστημάτων 
πληροφοριών και συντελούν στην 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 349
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
ενός κοινού μορφοτύπου αποστολής 
μηνυμάτων σε επίπεδο ΕΕ, όπως ο 
ενιαίος μορφότυπος μηνυμάτων (UMF), 
θα διευκολύνει την ομαλότερη ανταλλαγή 
δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των 
μερών και των συστημάτων 
διαλειτουργικότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ανάγκη να χρησιμοποιούνται 
ορισμένα πεδία UMF για συγκεκριμένες 
ανταλλαγές μπορεί να συμβάλει στη 

διαγράφεται
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βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων 
σε όλα τα συστήματα, μέσω των οποίων 
ανταλλάσσονται μηνύματα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι θα πρέπει, επίσης, να 
ενθαρρυνθεί η χρήση του εν λόγω κοινού 
μορφότυπου μηνύματος από την Europol 
και την Interpol·

Or. fr

Τροπολογία 350
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Δημήτρης Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
ενός κοινού μορφοτύπου αποστολής 
μηνυμάτων σε επίπεδο ΕΕ, όπως ο ενιαίος 
μορφότυπος μηνυμάτων (UMF), θα 
διευκολύνει την ομαλότερη ανταλλαγή 
δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των 
μερών και των συστημάτων 
διαλειτουργικότητας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ανάγκη να χρησιμοποιούνται 
ορισμένα πεδία UMF για συγκεκριμένες 
ανταλλαγές μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων σε 
όλα τα συστήματα, μέσω των οποίων 
ανταλλάσσονται μηνύματα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι θα πρέπει, επίσης, να 
ενθαρρυνθεί η χρήση του εν λόγω κοινού 
μορφότυπου μηνύματος από την Europol 
και την Interpol·

ΜΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
ενός κοινού μορφοτύπου αποστολής 
μηνυμάτων σε επίπεδο ΕΕ, όπως ο ενιαίος 
μορφότυπος μηνυμάτων (UMF), θα 
διευκολύνει την ομαλότερη ανταλλαγή 
δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των 
μερών εντός των ορίων που επιτρέπει ο 
νόμος και των συστημάτων 
διαλειτουργικότητας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ανάγκη να χρησιμοποιούνται 
ορισμένα πεδία UMF για συγκεκριμένες 
ανταλλαγές μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων σε 
όλα τα συστήματα, μέσω των οποίων 
ανταλλάσσονται μηνύματα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι θα πρέπει, επίσης, να 
ενθαρρυνθεί η χρήση του εν λόγω κοινού 
μορφότυπου μηνύματος από την Europol·

Or. en
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