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Σχέδιο έκθεσης (PE 380.987v01-00)
Jaime Mayor Oreja
και πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τους 
παράγοντες που ευνοούν την υποστήριξη στην τρομοκρατία και τη στρατολόγηση 
τρομοκρατών
((2006/2092(INI))

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στις 14 
Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη
CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 2

- έχοντας υπόψη την έκθεση του ΕΚ σχετικά με την εξωτερική διάσταση της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στις 15 Φεβρουαρίου 2007,

Or. en
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Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές πράξεις που σχετίζονται με την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, μεταξύ 
των οποίων κυρίως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

- έχοντας υπόψη τα συγκεκριμένα δικαιώματα που κατοχυρώνονται σε αυτές τις
πράξεις, όπως είναι η θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία της έκφρασης, η 
ελευθερία του συνέρχεσθαι, η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου, γενετήσιου 
προσανατολισμού, φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, καθώς και τις οδηγίες της 
ΕΕ κατά των διακρίσεων, 

Or. en

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδιαίτερα τα άρθρα 10, 21 και 22,

Or. en
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Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 6
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Σεπτεμβρίου 2001 μετά 
τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 7
Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα)

- έχοντας υπόψη την Αντιτρομοκρατική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 14 και 15 
Δεκεμβρίου 2005, και αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2007, καθώς και τη 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της
ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών που εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ίδια ημέρα,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 8
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την έκθεση «Συμμαχία των Πολιτισμών» που υποβλήθηκε στον
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Νοεμβρίου 2006,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 9
Αιτιολογική αναφορά 10 γ (νέα)

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διεθνούς διάσκεψης κορυφής για τη
δημοκρατία, την τρομοκρατία και την ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε στη 
Μαδρίτη από τις 8 έως τις 11 Μαρτίου 2005,
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Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 10
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Europol για την κατάσταση και τις τάσεις της
τρομοκρατίας στην ΕΕ, TE-SAT 2007,

Or. en

Τροπολογία: Jaime Mayor Oreja

Τροπολογία 11
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Ιανουαρίου 1997 για τον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση1, και ιδίως την παράγραφο 14, που καλεί
τα κράτη μέλη να κατατάξουν τον εκθειασμό της τρομοκρατίας μεταξύ των 
εγκληματικών πράξεων, 

__________________________________________

1 ΕΕ C 55, της 24.2.1997, σελ. 27.

Or. es

Τροπολογία: Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη A

A. εκτιμώντας ότι η τρομοκρατία (διαγραφή) αποτελεί σήμερα σοβαρή απειλή κατά της 
ασφάλειας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη A

A. εκτιμώντας ότι η τρομοκρατία και ειδικότερα η τρομοκρατία της Τζιχάντ αποτελεί
σήμερα μία από τις κυριότερες απειλές κατά της ασφάλειας των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. it

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη A

A. εκτιμώντας ότι η τρομοκρατία αποτελεί σοβαρή και άμεση απειλή κατά της
ασφάλειας των κρατών και των πολιτών στην ΕΕ και αλλού,

Or. en

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aa. εκτιμώντας, ωστόσο, ότι η δημοκρατία έχει αποδείξει ότι διαθέτει γερές ρίζες, 
καθώς κατά τον προηγούμενο αιώνα πολλές διαφορετικές μορφές εξτρεμισμού 
εμφανίστηκαν και πατάχθηκαν,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aa. εκτιμώντας ότι οι επιθέσεις της 11ης Μαρτίου 2004 στη Μαδρίτη και της 7ης
Ιουλίου 2005 στο Λονδίνο κατέδειξαν ότι διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις
δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ, επιδιώκουν να επεκταθούν μέσω της 
στρατολόγησης ατόμων και θεωρούν τους πολίτες της ΕΕ στόχο τους,
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Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Aβ. εκτιμώντας ότι η απειλή της τρομοκρατίας σήμερα αποτελεί κίνδυνο για τη συνοχή
και τη σταθερότητα των ευρωπαϊκών κοινωνιών, προάγοντας την αρνητική
πόλωση και δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του
ριζοσπαστικού εξτρεμισμού,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek, Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη B

B. εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι ο αγώνας 
κατά της τρομοκρατίας πρέπει να διεξάγεται με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών,

Or. en

Τροπολογία: Luciana Sbarbati

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη B

B. εκτιμώντας ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να διεξάγεται με 
(διαγραφή) σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών 
και οι δύο έννοιες, όχι μόνο δεν είναι αντικρουόμενες, αλλά είναι αλληλένδετες, 
εφόσον η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου συνιστά τον απώτερο στόχο 
της καταπολέμησης της τρομοκρατίας,

Or. it
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Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη B

B. εκτιμώντας ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να διεξάγεται με πλήρη
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδιαίτερα 
της θρησκευτικής ελευθερίας και της προστασίας έναντι των διακρίσεων, και οι
δύο έννοιες, όχι μόνο δεν είναι αντικρουόμενες, αλλά είναι αλληλένδετες, εφόσον η
υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου συνιστά τον απώτερο στόχο της
καταπολέμησης της τρομοκρατίας,

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη B

B. εκτιμώντας ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να διεξάγεται πάντοτε με 
πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών 
(διαγραφή),

Or. it

Τροπολογία: Edith Mastenbroek και Martine Roure

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Bα. εκτιμώντας ότι η σύνδεση οποιασδήποτε κουλτούρας, πολιτισμού ή θρησκείας με
την τρομοκρατία μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις,

Or. fr

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. εκτιμώντας ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας απαιτεί τη χάραξη συνολικής 
στρατηγικής η οποία να περιλαμβάνει, πέραν του εντοπισμού και της δίωξης
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προσώπων και ομάδων υπεύθυνων για την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων, 
δράσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου της τρομοκρατίας στο σύνολό της, 
ήτοι από τη στρατολόγηση των τρομοκρατών έως την υποστήριξη και προστασία
των θυμάτων (διαγραφή),

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. εκτιμώντας ότι η τρομοκρατία εν γένει και ειδικότερα η τρομοκρατία της Τζιχάντ 
απαιτούν τη χάραξη συνολικής στρατηγικής (διαγραφή),

Or. it

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. εκτιμώντας ότι η τρομοκρατία εν γένει και ειδικότερα η τρομοκρατία της Τζιχάντ
απαιτούν τη χάραξη συνολικής στρατηγικής η οποία να περιλαμβάνει, πέραν της
προσαγωγής στη δικαιοσύνη των προσώπων που εκτελούν τρομοκρατικές επιθέσεις, 
την καταπολέμηση του φαινομένου της τρομοκρατίας εκ βάθρων και σε όλες του τις 
εκφάνσεις, ήτοι από τη στρατολόγηση των τρομοκρατών έως το καθεστώς των
θυμάτων, καθώς και το ρόλο που διαδραματίζει ο κοινωνικός ιστός που υποθάλπει και
αναπαράγει την τρομοκρατία όπως επίσης και τις βασικές αιτίες και διαδικασίες 
της,

Or. en

Τροπολογία: Luciana Sbarbati

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. εκτιμώντας ότι η τρομοκρατία εν γένει και ειδικότερα η τρομοκρατία της Τζιχάντ
απαιτούν τη χάραξη συνολικής στρατηγικής η οποία να περιλαμβάνει, πέραν της
αντιμετώπισης προσώπων που εκτελούν τρομοκρατικές επιθέσεις, την καταπολέμηση
του φαινομένου της τρομοκρατίας στο σύνολό της, ήτοι από τη στρατολόγηση των
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τρομοκρατών έως το καθεστώς των θυμάτων, καθώς και το ρόλο που διαδραματίζει ο
κοινωνικός και πολιτισμικός ιστός που υποθάλπει και αναπαράγει την τρομοκρατία,

Or. it

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γa. εκτιμώντας ότι απαιτείται δημόσιος προβληματισμός σχετικά με την υποστήριξη
που έχουν παράσχει ορισμένες δυτικές κυβερνήσεις σε ομάδες εξτρεμιστών στο
παρελθόν, διότι τότε οι ομάδες αυτές είχαν κριθεί χρήσιμες για την προώθηση
άλλων προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής,

Or. en

Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, Antonio 
Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γa. εκτιμώντας ότι η ενότητα των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων και η πλήρης
υποστήριξή τους προς τις ευρωπαϊκές και εθνικές αντιτρομοκρατικές στρατηγικές
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της επιτυχούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας,

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γα. εκτιμώντας ότι η στρατηγική του προληπτικού πολέμου έχει οδηγήσει σε 
ριζοσπαστικοποίηση της τρομοκρατίας της Τζιχάντ, η οποία διεισδύει όλο και 
περισσότερο στην κοινωνία,

Or. it
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Γβ. εκτιμώντας ότι ο πόλεμος στο Ιράκ και η στρατιωτική κατοχή οδήγησαν σε
αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων,

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Γγ. εκτιμώντας ότι ο πόλεμος και η στρατιωτική κατοχή στο Αφγανιστάν δεν οδήγησαν
σε συντριβή των τρομοκρατικών δικτύων,

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Γδ. εκτιμώντας ότι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν οδήγησε σε αύξηση της παραγωγής
οπίου, το οποίο μετατρέπεται σε ηρωίνη και εισάγεται στη διεθνή αγορά, 
συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών οργανώσεων,

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Γε. εκτιμώντας ότι η στρατηγική των «έκτακτων παραδόσεων», των βασανιστηρίων
και των μυστικών φυλακών θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους παράγοντες που 
συντέλεσαν αναμφίβολα στη ριζοσπαστικοποίηση της τρομοκρατίας και στη 
μεγαλύτερη νομιμοποίησή της,

Or. it
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη Γ στ (νέα)

Γστ. εκτιμώντας ότι το αποτελεσματικότερο μέσο για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας είναι η προάσπιση του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των διαδικαστικών εγγυήσεων,

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη Γ ζ (νέα)

Γζ. εκτιμώντας ότι τα τελευταία χρόνια, η καταπολέμηση κάθε μορφής τρομοκρατίας
αδιακρίτως οδήγησε στη νομιμοποίηση απαράδεκτων εγκληματικών πράξεων και 
κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. εκτιμώντας ότι η στρατολόγηση των τρομοκρατών και οι παράγοντες που οδηγούν 
στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση αποτελούν βασικές πτυχές του φαινομένου της 
τρομοκρατίας εν γένει (διαγραφή),

Or. it

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. εκτιμώντας ότι η αποτροπή της τρομοκρατίας, και ειδικότερα της διεθνούς
τρομοκρατίας, απαιτεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική, η οποία κατά πρώτον και
κυριότερο θα παρέχει τα εργαλεία για μια στοχευμένη αντίδραση σε τοπικό επίπεδο, 
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ότι είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί πολιτική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο που
να είναι σε θέση να (διαγραφή) αντιμετωπίσει τη διάδοση των μηνυμάτων που 
υποδαυλίζουν τη βία, μέσω της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης 
συγκεκριμένων ατόμων και ομάδων που ενδέχεται να προσχωρήσουν σε βίαιες
ριζοσπαστικές ομάδες,

Or. en

Τροπολογία: Luciana Sbarbati

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. εκτιμώντας ότι η στρατολόγηση των τρομοκρατών και οι παράγοντες που οδηγούν
στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση αποτελούν βασικές πτυχές του φαινομένου της
τρομοκρατίας εν γένει και ειδικότερα της τρομοκρατίας της Τζιχάντ και είναι
απαραίτητο να υιοθετηθεί στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να είναι σε θέση να
εξουδετερώσει το φαινόμενο της πολιτιστικής, κοινωνικής, ψυχολογικής και
πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης ορισμένων προσώπων,

Or. it

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. εκτιμώντας ότι η στρατολόγηση των τρομοκρατών και οι παράγοντες που οδηγούν
στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση αποτελούν βασικές πτυχές του φαινομένου της
τρομοκρατίας εν γένει και ειδικότερα της τρομοκρατίας της Τζιχάντ και είναι
απαραίτητο να υιοθετηθεί στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να είναι σε θέση να
αποτρέψει το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης ορισμένων προσώπων,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. εκτιμώντας ότι η Ευρώπη έχει βιώσει τον βίαιο εξτρεμισμό και την απολυταρχική 
ιδεολογία στο παρελθόν και έρχεται σήμερα αντιμέτωπη με διάφορες μορφές 
τρομοκρατίας,
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Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Δβ. εκτιμώντας ότι ο ισλαμικός εξτρεμισμός αποτελεί ένα σχετικά νέο φαινόμενο για 
την ΕΕ, και ότι διαθέτουμε περιορισμένη γνώση της ριζοσπαστικοποίησης που 
επηρεάζει τους νέους Ευρωπαίους,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Δγ. εκτιμώντας ότι η τρομοκρατία, και ιδιαίτερα η διεθνής τρομοκρατία, αποτελεί
παγκόσμια απειλή και ότι ορισμένες οργανώσεις που ευθύνονται για αυτήν δρουν 
ως διεθνώς οργανωμένα δίκτυα,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Δδ. εκτιμώντας ότι η εν λόγω απειλή εκδηλώνεται στην Ευρώπη κυρίως με τη μορφή
των πυρήνων που αυτo-ριζοσπαστικοποιούνται, αναζητώντας διεθνείς επαφές αλλά 
χωρίς καθόλου κεντρικό έλεγχο ή κοινή στρατηγική,

Or. en

Τροπολογία: Luciana Sbarbati

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη E

E. εκτιμώντας, ωστόσο, ότι το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης δεν είναι ιδιαίτερα
γνωστό και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω με μεγαλύτερη προσοχή και περισσότερα
αποτρεπτικά μέσα, 
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Or. it

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη E

E. εκτιμώντας ότι δεν γνωρίζουμε πολλά σχετικά με τη διαδικασία
ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στη διαμόρφωση τέτοιων πυρήνων και ότι αυτή
πρέπει να διερευνηθεί πιο διεξοδικά και με διάθεση περισσότερων πόρων,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 46
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Ea. εκτιμώντας ότι η καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και της
στρατολόγησης τρομοκρατών αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της αντιτρομοκρατικής 
στρατηγικής της ΕΕ, και ότι η αντιμετώπιση των παραγόντων που συντελούν στη 
ριζοσπαστικοποίηση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των εξωτερικών 
πολιτικών της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 47
Αιτιολογική σκέψη E β (νέα)

Eβ. εκτιμώντας ότι η πρόληψη μέσω της καταπολέμησης των παραγόντων που
ενδέχεται να οδηγήσουν στη ριζοσπαστικοποίηση αποτελεί βασικό στοιχείο της
στρατηγικής της Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

Or. en
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Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 48
Αιτιολογική σκέψη E γ (νέα)

Eγ. εκτιμώντας ότι το στοιχείο της πρόληψης της εν λόγω στρατηγικής έχει
συμπεριληφθεί σε διάφορες πολιτικές ιδέες και μέτρα, κάποια εκ των οποίων
μπορούν να περιγραφούν ως προληπτικά μέσω της καταστολής των παραγόντων
που συμβάλλουν στη ριζοσπαστικοποίηση,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 49
Αιτιολογική σκέψη E δ (νέα)

Eδ. εκτιμώντας ότι οι προτάσεις πολιτικής που στοχεύουν στην πρόληψη των εν λόγω
παραγόντων είναι πολύ λιγότερο συγκεκριμένες σε σύγκριση με τα μέτρα
καταστολής και ότι η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των εν λόγω 
πολιτικών είναι ως εκ τούτου πολύ πιο δύσκολη,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 50
Αιτιολογική σκέψη E ε (νέα)

Eε. εκτιμώντας ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή επέλεξαν μια οριζόντια στρατηγική
που συνδυάζει μέτρα σε διάφορους τομείς πολιτικής, και ότι οι μηχανισμοί 
κοινοβουλευτικού ελέγχου που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι 
αρκούντως ευέλικτοι ώστε να καλύψουν την οριζόντια αυτή προσέγγιση,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 51
Αιτιολογική σκέψη E στ (νέα)

Eστ. εκτιμώντας ότι οι κίνδυνοι από τη στρατολόγηση τρομοκρατών και τη βία
αντιπροσωπεύουν μέρος μόνο των προβλημάτων που συνδέονται με τη
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ριζοσπαστικοποίηση, εφόσον ο αριθμός των ατόμων που στρέφονται στη βία είναι 
μικρός,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 52
Αιτιολογική σκέψη E ζ (νέα)

Eζ. εκτιμώντας ότι οι κοινωνικές συνέπειες της ριζοσπαστικοποίησης ενδέχεται να
είναι εκτεταμένες και διαρθρωτικής φύσεως, και ότι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής
για την πρόληψη και την καταπολέμηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη 
ριζοσπαστικοποίηση θα πρέπει επομένως να αποτελεί αφ’ εαυτής προτεραιότητα,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 53
Αιτιολογική σκέψη E η (νέα)

Eη. εκτιμώντας ότι ο θυμός και η απογοήτευση αποτελούν παράγοντες που συντελούν 
στη δημιουργία των συνθηκών που ευνοούν τη ριζοσπαστικοποίηση, όπως και η 
κοινωνική απομόνωση και η έλλειψη εμπιστοσύνης στην πολιτική και τη 
δημοκρατία,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 54
Αιτιολογική σκέψη E θ (νέα)

Eθ. εκτιμώντας ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται την εμφανή
αδυναμία της διεθνούς κοινότητας να εφαρμόζει ίσους κανόνες όσον αφορά την
πρόληψη των συγκρούσεων και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως
κίνητρα και επιχειρήματα για τη στρατολόγηση τρομοκρατών και ριζοσπαστικών
στοιχείων,

Or. en
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Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 55
Αιτιολογική σκέψη E ι (νέα)

Eι. εκτιμώντας ότι η ριζοσπαστικοποίηση και οι συνέπειές της αποτελούν προκλήσεις
για την ΕΕ στο σύνολό της, αλλά ότι η καταπολέμησή της απαιτεί μια στοχευμένη 
αντίδραση σε τοπικό επίπεδο,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 56
Αιτιολογική σκέψη E ια (νέα)

Eια. εκτιμώντας ότι το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης φέρνει την Ευρώπη
αντιμέτωπη με μια σειρά σύνθετων διλημμάτων, ότι τα μέτρα που στοχεύουν στην
καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης εν γένει ενδέχεται να διαφέρουν 
σημαντικά από τα μέτρα που στόχο έχουν να αποτρέψουν ένα άτομο από το να 
στραφεί στη βία και ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ριζοσπαστών νέων 
ενδέχεται να απαιτεί σε πολλές περιπτώσεις μια εντατική ατομική προσέγγιση,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 57
Αιτιολογική σκέψη E ιβ (νέα)

Eιβ. εκτιμώντας ότι ο αγώνας κατά της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και των αιτίων της
αποτελεί ευθύνη της κοινωνίας στο σύνολό της και ότι μια επιτυχημένη στρατηγική
εξαρτάται από την κοινωνική ενότητα που βασίζεται στην αλληλεγγύη και την
εμπιστοσύνη, καθώς και στην ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων,

Or. en

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 58
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Ea. εκτιμώντας ότι της βίαιης αντίστασης (εξτρεμισμού) προηγείται μια διαδικασία
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ριζοσπαστικοποίησης, κατά τη διάρκεια της οποίας άτομα ή ομάδες ατόμων 
χάνουν σταδιακά την εμπιστοσύνη τους στο κοινωνικό κατεστημένο και τις 
υπάρχουσες αρχές, αναπτύσσουν μια πολιτική/πολιτισμική εναλλακτική πρόταση 
και εν τέλει καταλήγουν σε μια πλήρως ανεπτυγμένη αντίθετη θέση,

Or. nl

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 59
Αιτιολογική σκέψη E β (νέα)

Eβ. εκτιμώντας ότι οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη ριζοσπαστικοποίηση
κατά τη διάρκεια (του τέλους) της εφηβείας,

Or. nl

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 60
Αιτιολογική σκέψη E γ (νέα)

Eγ. εκτιμώντας ότι το σχολείο επηρεάζει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, καθώς
αποτελεί τόπο που στόχο έχει την απόκτηση γνώσεων, τη συζήτηση απόψεων, τη 
διάδοση αξιών και τη γνωριμία με την έννοια της εξουσίας,

Or. nl

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 61
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Ea. εκτιμώντας ότι σύμφωνα με την «Έκθεση της Europol για την κατάσταση και τις 
τάσεις της τρομοκρατίας στην Ευρώπη, TE-SAT 2007», 498 επιθέσεις
πραγματοποιήθηκαν το 2006 στα υπό εξέταση κράτη μέλη της ΕΕ και η μεγάλη 
πλειονότητα αυτών συνδεόταν με «εθνοτική-εθνικιστική και αποσχιστική 
τρομοκρατία» (424), 55 σχετίζονταν με «τρομοκρατία αριστερής και αναρχικής
ιδεολογίας», 1 με «τρομοκρατία δεξιάς ιδεολογίας» και 1 με «ισλαμιστική
τρομοκρατία» (η περίπτωση της αποτυχημένης βομβιστικής επίθεσης στη 
Γερμανία), ενώ 17 ήταν απροσδιόριστου χαρακτήρα,
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Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 62
Αιτιολογική σκέψη E β (νέα)

Eβ. εκτιμώντας ότι από τις περισσότερες από 706 συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν
στα υπό εξέταση κράτη μέλη της ΕΕ, η πλειονότητα σχετίζονταν με την
«ισλαμιστική τρομοκρατία» και την «εθνοτική-εθνικιστική και αποσχιστική
τρομοκρατία» (257 και 226 αντίστοιχα), 52 με την «τρομοκρατία αριστερής και 
αναρχικής ιδεολογίας» και 15 με την «τρομοκρατία δεξιάς ιδεολογίας»,

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 63
Αιτιολογική σκέψη E γ (νέα)

Eγ. εκτιμώντας ότι είναι ουσιώδες, όταν γίνεται λόγος περί ισλαμικής τρομοκρατίας
και ριζοσπαστικοποίησης, να διακρίνει κανείς μεταξύ της μεγάλης πλειονότητας
των μουσουλμάνων, ιδίως εκείνων που ζουν στην Ευρώπη και της ριζοσπαστικής
μειονότητας που περιφρονεί την ανθρώπινη ζωή και προδίδει τις αρχές στο όνομα
των οποίων ισχυρίζεται ότι ενεργεί,

Or. es

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 64
Αιτιολογική σκέψη E δ (νέα)

Eδ. εκτιμώντας ότι είναι ουσιώδες να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια και να 
δαπανηθούν όλοι οι αναγκαίοι πόροι για να διασφαλισθεί ότι κανένα άτομο δεν θα
ριζοσπαστικοποιηθεί σε τέτοιο σημείο ώστε να χάσει τον σεβασμό για την ίδια του
τη ζωή ή να θεωρεί εχθρό την κοινωνία στην οποία ανήκει,

Or. es
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Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 65
Αιτιολογική σκέψη E ε (νέα)

Eε. εκτιμώντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ριζοσπαστικοποίηση ορισμένων
ατόμων μπορεί να προκληθεί από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η στρατολόγηση 
από τρομοκρατικές ομάδες ή από την επιρροή ομιλιών και προπαγάνδας που είναι 
απολύτως ασύμβατες με τις αρχές και τις αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας,

Or. es

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 66
Αιτιολογική σκέψη E στ (νέα)

Eστ. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να διώκονται ποινικά η υποκίνηση τρομοκρατίας
και συγκεκριμένες πράξεις που δικαιολογούν και εξυμνούν την τρομοκρατία σε 
ολόκληρη την ΕΕ,

Or. es

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 67
Αιτιολογική σκέψη E ζ (νέα)

Eζ. εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την είσοδο ή την
παρουσία στο έδαφός τους, με την επιφύλαξη του αναγκαίου σεβασμού για τα
θεμελιώδη δικαιώματα και της εφαρμογής των κατάλληλων εγγυήσεων, σε
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση της βίας και
των οποίων οι ομιλίες και οι πράξεις μαρτυρούν περιφρόνηση προς τους
στοιχειώδεις κανόνες της δημοκρατικής συνύπαρξης,

Or. es

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 68
Αιτιολογική σκέψη E η (νέα)

Eη. εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη πρέπει να κινητοποιήσουν κάθε μέσο προκειμένου να
διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενσωμάτωση στην κοινωνία μας 
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όλων των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ που επιθυμούν να ζήσουν μαζί στη
βάση της ειρήνης και της δημοκρατίας, χωρίς διακρίσεις κανενός είδους λόγω
φυλής, θρησκείας ή πολιτισμικών διαφορών,

Or. es

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 69
Αιτιολογική σκέψη E θ (νέα)

Eθ. εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να αναλυθούν πλήρως, να γίνουν κατανοητοί και να
αντιμετωπισθούν οι λόγοι, τα αίτια και οι διαδικασίες που οδηγούν στη 
ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία, και εκτιμώντας ότι ο ελεύθερος 
διάλογος σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα και τις πιθανές τους λύσεις δεν μπορεί να 
ποινικοποιηθεί ή να λογοκριθεί, 

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 70
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 71
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. εκτιμώντας ότι ο φονταμενταλισμός αντισταθμίζει την έλλειψη αυτοπεποίθησης
ορισμένων ατόμων και προσφέρει νόημα στη ζωή τους, πράγμα που τον καθιστά 
ελκυστικό,

Or. nl
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 72
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. εκτιμώντας ότι για να αποτραπεί η ριζοσπαστικοποίηση προσώπων και η επακόλουθη
στρατολόγησή τους από τρομοκρατικές ομάδες, οι νομικές αρχές θα πρέπει να
δώσουν προτεραιότητα στην εξάρθρωση των δικτύων και την παρακολούθηση
κάθε εγκληματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οδηγούν 
σε στρατολόγηση, κατήχηση και διάδοση ιδεών που υποκινούν την τέλεση
τρομοκρατικών πράξεων,

Or. it

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 73
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. εκτιμώντας ότι για να αποτραπεί η εκμετάλλευση ατόμων από τρομοκρατικές
ομάδες, μία εκ των προτεραιοτήτων θα πρέπει να είναι η εξάρθρωση των δικτύων
και η σύλληψη των ατόμων που ευθύνονται για τη στρατολόγηση άλλων ατόμων,

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 74
Αιτιολογική σκέψη Ζ

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 75
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. εκτιμώντας ότι η εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ των εθνικών αντιτρομοκρατικών
νομοθεσιών απέχει πολύ από την υλοποίησή της,
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Τροπολογία: Luciana Sbarbati

Τροπολογία 76
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. εκτιμώντας ότι παράλληλα με την ηθική αυτουργία στην τέλεση τρομοκρατικής
πράξης (που έχει ήδη τυποποιηθεί ως εγκληματική πράξη σε επίπεδο ΕΕ), ο
εγκωμιασμός και η δικαιολόγηση της τρομοκρατίας αποτελούν παράγοντες που
συντελούν στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και τη διάδοσή της, 

Or. it

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 77
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. εκτιμώντας ότι η υποκίνηση της τέλεσης τρομοκρατικής πράξης έχει ήδη τυποποιηθεί 
ως εγκληματική πράξη σε επίπεδο ΕΕ, και ότι ο εγκωμιασμός και η δικαιολόγηση της
τρομοκρατίας μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσω της απαγόρευσης της υποκίνησης
μίσους,

Or. en

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 78
Αιτιολογική σκέψη H

διαγράφεται

Or. en



PE 386.657v01-00 24/47 AM\660452EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 79
Αιτιολογική σκέψη H

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 80
Αιτιολογική σκέψη H

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 81
Αιτιολογική σκέψη H

H. εκτιμώντας ότι διάφορα κράτη μέλη διαθέτουν εθνικές νομοθεσίες που τυποποιούν 
ως εγκληματική πράξη τη δικαιολόγηση της τρομοκρατίας,

Or. en

Τροπολογία: Luciana Sbarbati

Τροπολογία 82
Αιτιολογική σκέψη H

H. εκτιμώντας ότι ο εγκωμιασμός και η δικαιολόγηση της τρομοκρατίας δεν καλύπτονται 
από την απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ και είναι αναγκαίο οι εν λόγω 
συμπεριφορές να θεωρούνται σοβαρές εγκληματικές πράξεις σε όλα τα κράτη μέλη,

Or. it
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Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 83
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Ha. εκτιμώντας ότι αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν μέχρι στιγμής μεταφέρει στο 
εθνικό τους δίκαιο την ισχύουσα αντιτρομοκρατική νομοθεσία της ΕΕ, όπως είναι 
η απόφαση πλαίσιο σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης,

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 84
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Hα. εκτιμώντας ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες που σημειώθηκαν στην Ευρώπη τα 
τελευταία χρόνια, ιδίως εκείνες στο Λονδίνο και τη Μαδρίτη, δεν συνδέονται 
κατ’ ουδένα τρόπο με τις πρόσφατες μεταναστευτικές τάσεις,

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 85
Αιτιολογική σκέψη H β (νέα)

Hβ. εκτιμώντας ότι η συσχέτιση που προβάλλεται συχνά από ορισμένους εκπροσώπους
του Τύπου και από πολιτικές οργανώσεις μεταξύ της μετανάστευσης και της
τρομοκρατίας είναι παράλογη και ενθαρρύνει τη λανθασμένη ανάλυση και
αντίληψη τόσο των φαινομένων που συνδέονται με τη μετανάστευση όσο και των
δραστηριοτήτων των τρομοκρατικών οργανώσεων,

Or. it

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 86
Αιτιολογική σκέψη Θ

διαγράφεται
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Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 87
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. εκτιμώντας ότι η είσοδος και η διαμονή στο έδαφος της ΕΕ προσώπων που συντελούν 
στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και παρακινούν στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων 
αποτελεί μια πτυχή του προβλήματος,

Or. en

Τροπολογία: Luciana Sbarbati

Τροπολογία 88
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. εκτιμώντας ότι η είσοδος και η διαμονή στο έδαφος της ΕΕ προσώπων που συντελούν
στη ριζοσπαστικοποίηση και παρακινούν στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων
αποτελεί τον βασικό στόχο της καταπολέμησης της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και
πρέπει να εξεταστούν οι δυνατότητες να θεσπιστούν νομοθετικά κείμενα στο επίπεδο
της ΕΕ με στόχο να εναρμονιστούν σε όλα τα κράτη μέλη οι προϋποθέσεις εισόδου, 
διαμονής και απομάκρυνσης των εν λόγω προσώπων,

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 89
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. εκτιμώντας ότι η είσοδος και η διαμονή στην ΕΕ προσώπων που συντελούν στη
ριζοσπαστικοποίηση και παρακινούν στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων θα
πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή στο πλαίσιο της καταπολέμησης της
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης,

Or. it
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 90
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Θα. εκτιμώντας ότι ο διαπολιτισμικός και διαθρησκευτικός διάλογος αποτελεί τον 
καλύτερο τρόπο για να ανακτηθεί το έδαφος στο οποίο ακμάζει ο τρομοκρατικός 
ριζοσπαστισμός,

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 91
Αιτιολογική σκέψη I β (νέα)

Iβ. εκτιμώντας ότι η εξίσωση του Ισλάμ με την τρομοκρατία, όσο και αν προωθείται
από κάποιους κύκλους των μέσων ενημέρωσης και από ορισμένους πολιτικούς και 
διανοούμενους, πρέπει να απορριφθεί εντελώς, διότι συντελεί σε μια εσφαλμένη 
ανάλυση της φύσης της τρομοκρατίας,

Or. it

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 92
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Θa. εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να εξετασθεί η έγκριση νομικών μέτρων σε επίπεδο
ΕΕ προκειμένου να εναρμονισθεί η προσέγγιση των δραστηριοτήτων των εν λόγω 
ατόμων και της πιθανής ανάγκης απομάκρυνσής τους,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek, Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 93
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Θβ. εκτιμώντας ότι τα μέτρα καταστολής δεν θα είναι αποτελεσματικά και ενδέχεται
μάλιστα να έχουν και δυσμενείς συνέπειες, εάν δεν συνδυαστούν με την παροχή στα
άτομα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση 
μιας θετικής προοπτικής και θέσης στην κοινωνία,
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Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 94
Αιτιολογική σκέψη Θ γ (νέα)

Θγ. εκτιμώντας ότι προτίθεται να εγκρίνει μια περισσότερο προληπτική και υπεύθυνη
οριζόντια προσέγγιση με σκοπό την εκτίμηση, την εξέταση και την αξιολόγηση των
ποικίλων μέτρων του σχεδίου δράσης της ΕΕ ως προς την καταπολέμηση της 
ριζοσπαστικοποίησης, με τη συμμετοχή όλων των συναφών κοινοβουλευτικών
επιτροπών,

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 95
Αιτιολογική σκέψη Ι

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 96
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. εκτιμώντας ότι στην περίπτωση της τρομοκρατίας της Τζιχάντ είναι επίσης
αναγκαίο, προκειμένου να αποτραπεί η ριζοσπαστικοποίηση, να ενθαρρυνθεί ο
διάλογος μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και της μουσουλμανικής
κοινότητας, ώστε να προωθηθεί η συμμετοχή των μουσουλμάνων στην κοινωνία 
και να διασφαλισθεί η πλήρης ένταξή τους στις κοινωνίες μας,

Or. it
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Τροπολογία: Luciana Sbarbati

Τροπολογία 97
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. εκτιμώντας ότι σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία της Τζιχάντ και με στόχο την
αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης, κρίνεται επίσης απαραίτητο να προωθηθεί ο
διάλογος μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και των μετριοπαθών
μουσουλμανικών κοινοτήτων, να υποστηριχθεί η συμμετοχή τους στον κοινωνικό
ιστό και η ανάμιξή τους σε θετικές δράσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης
ένταξή τους στις κοινωνίες μας,

Or. it

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 98
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. εκτιμώντας ότι (διαγραφή) με στόχο την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης, 
κρίνεται (διαγραφή) απαραίτητο να προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ των αρχών των
κρατών μελών και των εμπλεκόμενων κοινοτήτων, να υποστηριχθεί η συμμετοχή
τους (διαγραφή) και να εξασφαλιστεί η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία,

Or. en

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 99
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. εκτιμώντας ότι (διαγραφή) με στόχο την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης, 
κρίνεται επίσης απαραίτητο να προωθηθεί ο αποτελεσματικός διάλογος μεταξύ των
αρχών των κρατών μελών και των θρησκευτικών κοινοτήτων, να διασφαλισθεί η
συμμετοχή τους στην κοινωνία (διαγραφή), καθώς και η πλήρης και 
αποτελεσματική ισότητα των ατόμων που ανήκουν στις εν λόγω κοινότητες,

Or. en
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Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 100
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Ιa. αναγνωρίζοντας τη σημασία των εξωτερικών σχέσεων στον τομέα αυτόν, και
κυρίως σε σχέση με ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι φτωχοί, οι εκτοπισθέντες ή τα 
άτομα που αναζητούν καταφύγιο από συγκρούσεις,

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 101
Παράγραφος 1

1. εκφράζει την ικανοποίησή του ως προς την έγκριση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και της 
στρατολόγησης τρομοκρατών από το Συμβούλιο, καθώς και ως προς την 
προαναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 102
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. σκοπεύει να εγκρίνει μια περισσότερο προληπτική και υπεύθυνη οριζόντια
προσέγγιση με σκοπό την εκτίμηση, την εξέταση και την αξιολόγηση των ποικίλων
μέτρων του σχεδίου δράσης της ΕΕ ως προς την καταπολέμηση της
ριζοσπαστικοποίησης, με τη συμμετοχή όλων των συναφών κοινοβουλευτικών
επιτροπών·

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 103
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. επιβεβαιώνει τη γνώμη του Συμβουλίου και της Επιτροπής ότι η συλλογική
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αντίληψη της ριζοσπαστικοποίησης είναι περιορισμένη και θα πρέπει να
εμβαθυνθεί, προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει τη συλλογή γνώσεων
χρησιμοποιώντας στοιχεία από όλα τα κυβερνητικά επίπεδα και επίπεδα πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εγγύτερα στις ομάδες που είναι 
περισσότερο ευάλωτες στη ριζοσπαστικοποίηση·

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 104
Παράγραφος 1 γ (νέα)

1γ. συνιστά την περαιτέρω ανάπτυξη των προληπτικών μέτρων, μέσω της διατύπωσης
συστάσεων προς τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές με βάση:
a) την αύξηση της πίστης και της εμπιστοσύνης στην κοινωνία·
β) την αύξηση της πίστης και της εμπιστοσύνης στην πολιτική και τις 
δημοκρατικές δομές·
γ) την υποστήριξη των ισλαμικών κοινοτήτων της Ευρώπης όσον αφορά την 
παροχή μιας μη ριζοσπαστικής εναλλακτικής πρότασης·
δ) την πρόληψη της κοινωνικής απομόνωσης, την ενθάρρυνση και υποστήριξη των 
τζαμιών, των σχολείων και των άλλων οργανισμών που θα μπορούσαν να 
λειτουργήσουν ως δίχτυ ασφαλείας για τη διατήρηση της επαφής με τη 
ριζοσπαστικοποιημένη νεολαία·

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 105
Παράγραφος 1 δ (νέα)

1δ. συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ώθηση στην εξεύρεση βέλτιστων
πρακτικών, διευκολύνοντας τους πειραματισμούς σε τοπικό επίπεδο και τις 
καινοτόμες πρακτικές πρωτοβουλίες από τις οργανώσεις και τα άτομα που
συνεργάζονται με τις ομάδες που είναι περισσότερο ευάλωτες στη
ριζοσπαστικοποίηση, καθώς και τον συντονισμό της ανταλλαγής των βέλτιστων
αυτών πρακτικών από οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο γειτονίας με
τα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 106
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. εκτιμά ότι, προκειμένου να καταπολεμηθεί η ριζοσπαστικοποίηση, πρέπει να 
καταδειχθεί η διαφορά μεταξύ εξτρεμιστών και δημοκρατών και ότι δεν έχει νόημα 
να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών·

Or. nl

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 107
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. εκτιμά ότι συχνά είναι δύσκολο για τους νέους, οι οποίοι αναζητούν την αληθινή για 
αυτούς ερμηνεία του Ισλάμ, να έρθουν σε επαφή με πιο πλουραλιστικές ερμηνείες
του Ισλάμ· κατά συνέπεια, συμβουλεύει τα κράτη μέλη να εξετάσουν σοβαρά το
ενδεχόμενο προώθησης μαθημάτων για ιμάμηδες, της επιδότησης μεταφράσεων, 
ιστοσελίδων και άλλων παραγόντων που θα επιστήσουν την προσοχή των νέων και 
στο σύγχρονο Ισλάμ, με σκοπό να συμβάλουν στη θρησκευτική ελευθερία·

Or. nl

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 108
Παράγραφος 2

2. συνιστά την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ κρατών μελών καθώς και μεταξύ των
κρατών μελών και της Europol, της Eurojust και της SitCen·

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 109
Παράγραφος 3

3. απευθύνει προς το Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις όσον αφορά την
καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, τη βελτίωση της κοινωνικής
ένταξης στην ΕΕ και την αποτροπή της μετατροπής των πολιτών σε τρομοκράτες:
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 110
Παράγραφος 3, περίπτωση -1 (νέα)

-1 να υποστηριχθεί σε κάθε θεσμικό πλαίσιο η απόσυρση των στρατευμάτων από το
Ιράκ και το Αφγανιστάν·

Or. it

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 111
Παράγραφος 3, περίπτωση 1

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 112
Παράγραφος 3, περίπτωση 1

- να παραμείνει η καταπολέμηση της τρομοκρατίας μεταξύ των προτεραιοτήτων της ΕΕ,
όπως ορίστηκε για πρώτη φορά στα συμπεράσματα του Έκτακτου Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2001·

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 113
Παράγραφος 3, περίπτωση 1 α (νέα)

- να αναληφθεί δράση, σύμφωνα με τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, σχετικά με το
ζήτημα των πτήσεων της CIA, των έκτακτων παραδόσεων και των μυστικών 
φυλακών στην Ευρώπη·

Or. it
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 114
Παράγραφος 3, περίπτωση 2 α (νέα)

- να τονισθεί σε κάθε θεσμικό πλαίσιο ότι οι παραβιάσεις των ατομικών ελευθεριών 
και του κράτους δικαίου απλώς συμβάλλουν στην ενίσχυση της τρομοκρατίας·

Or. it

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 115
Παράγραφος 3, περίπτωση 2 α (νέα)

- οι μικρής κλίμακας πρακτικές πρωτοβουλίες και πειραματισμοί που στόχο έχουν την
πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και των παραγόντων που
συντελούν στη ριζοσπαστικοποίηση θα πρέπει να διευκολύνονται σε όλα τα κράτη
μέλη και να προωθούνται, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή εμπειριών, στο 
πλαίσιο της προσπάθειας εμβάθυνσης της κατανόησης του φαινομένου·

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 116
Παράγραφος 3, περίπτωση 3

- διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 117
Παράγραφος 3, περίπτωση 3

- να ενισχυθεί η επιτήρηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας, (διαγραφή) η οποία
στοχεύει στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και διαδίδεται μέσω του Διαδικτύου με
σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης·

Or. en
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Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 118
Παράγραφος 3, περίπτωση 3 α (νέα)

- η συνεργασία των ιδιωτικών φορέων και των ερευνητικών κέντρων με τις αρχές
επιβολής του νόμου που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση του Διαδικτύου είναι
σημαντική και πρέπει να βελτιωθεί, με πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου και των
θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 119
Παράγραφος 3, περίπτωση 3, υποπερίπτωση 1

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 120
Παράγραφος 3, περίπτωση 3, υποπαράγραφος 2

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 121
Παράγραφος 3, περίπτωση 4

- διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Edith Mastenbroek
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Τροπολογία 122
Παράγραφος 3, περίπτωση 4

- να αποτραπεί η διάδοση της τρομοκρατικής προπαγάνδας (διαγραφή) που 
αναπαράγεται με οπτικοακουστικά μέσα, ιδιαίτερα με την προτροπή των κρατών μελών 
να εφαρμόζουν και να αξιοποιούν πλήρως τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που 
προβλέπονται στην οδηγία «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» ·

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 123
Παράγραφος 3, περίπτωση 5

- κάθε κράτος μέλος πρέπει να αξιολογήσει και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να ενισχύσει 
τη συνεργασία και τον διάλογο με τις εν λόγω κοινωνίες καθώς και, εφόσον είναι
αναγκαίο, να ενισχύσει την παρακολούθηση των χώρων όπου διαδίδεται 
τρομοκρατική προπαγάνδα η οποία μπορεί να οδηγήσει πρόσωπα στην τέλεση 
τρομοκρατικών πράξεων·

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 124
Παράγραφος 3, περίπτωση 5

- να εφαρμοσθούν οι υπάρχοντες νόμοι κατά της οπτικοακουστικής μετάδοσης υλικού
που υποκινεί βία, μίσος ή διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, γενετήσιου
προσανατολισμού ή θρησκείας·

Or. es

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 125
Παράγραφος 3, περίπτωση 5 α (νέα)

- στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου» που θα είναι το
2008, επιδοκιμάζει τις διάφορες πρωτοβουλίες για την προώθηση του διαλόγου, της 
ανοχής και της κατανόησης ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες, πολιτισμούς και 
θρησκείες·
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Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 126
Παράγραφος 3, περίπτωση 5 β (νέα)

- θεωρεί την ιδέα της δημιουργίας της «ευρω-μεσογειακής ιθαγένειας» ως
παράδειγμα μιας ευρείας και συγκεκριμένης πρωτοβουλίας που θα βοηθήσει στην 
προώθηση των απόψεων που αφορούν το κοινό μέλλον της περιοχής·

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 127
Παράγραφος 3, περίπτωση 6

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 128
Παράγραφος 3, περίπτωση 6

- να συμπεριληφθεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ειδικότερα της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης, μεταξύ των σημαντικών στοιχείων της εξωτερικής πολιτικής
της ΕΕ, αξιοποιώντας τις πολιτικές της αναπτυξιακής βοήθειας και της γειτονίας ως 
πραγματικές εναλλακτικές προτάσεις έναντι της στρατιωτικής κατοχής·

Or. it

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 129
Παράγραφος 3, περίπτωση 6 α (νέα)

- η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να
ενθαρρυνθεί, προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία φρουρίων ή πυρήνων στο



PE 386.657v01-00 38/47 AM\660452EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

εσωτερικό των κοινωνιών μας (π.χ. εκπαιδευτικών ή θρησκευτικών κέντρων) που,
αποκλίνοντας από τη νόμιμη λειτουργία ή λόγο ύπαρξής τους, θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την προώθηση ριζοσπαστικών αντιλήψεων ή για την 
υποκίνηση βίας·

Or. es

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 130
Παράγραφος 3, περίπτωση 7

- να ενισχυθεί σε κάθε κράτος μέλος η επιτήρηση κάθε χώρου (διαγραφή) όπου
διαδίδεται προπαγάνδα η οποία μπορεί να οδηγήσει πρόσωπα στην τέλεση
τρομοκρατικών πράξεων·

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 131
Παράγραφος 3, περίπτωση 7

- η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η προσπάθεια δημιουργίας μιας
περισσότερο ανεκτικής, ανοικτής κοινωνίας που θα ενσωματώνει τους πάντες
πρέπει να συνεχίσουν να θεωρούνται αναπόσπαστο στοιχείο της εξωτερικής
πολιτικής της ΕΕ, περιλαμβανομένων των πολιτικών της αναπτυξιακής βοήθειας και
της γειτονίας·

Or. es

Τροπολογία: Edith Mastenbroek, Giovanni Claudio Fava, Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 132
Παράγραφος 3, περίπτωση 6

- να συμπεριληφθεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ειδικότερα μέσω 
εποικοδομητικών εξωτερικών πολιτικών στη βάση της έννοιας που αποδίδουν τα 
Ηνωμένα Έθνη στη συμμαχία των πολιτισμών και μέσω της καταπολέμησης των 
παραγόντων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, μεταξύ
των πλέον σημαντικών στοιχείων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, 
περιλαμβανομένων των πολιτικών της αναπτυξιακής βοήθειας και της γειτονίας·
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Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 133
Παράγραφος 3, περίπτωση 6 α (νέα)

- η εξωτερική πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την τρομοκρατία πρέπει να περιλαμβάνει 
μεταξύ των στόχων της: 

a. την προώθηση της ανθρώπινης και βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής
διακυβέρνησης, της δημοκρατίας, του σεβασμού των θεμελιωδών
δικαιωμάτων καθώς και του κράτους δικαίου σε τρίτες χώρες, και ιδίως 
στις γείτονες χώρες·

β. την προώθηση του διαλόγου με θρησκευτικά πολιτικά κινήματα και
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ειδικότερα με τους υπέρμαχους
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις θρησκευτικές αρχές) σε τρίτες 
χώρες, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αμοιβαία κατανόηση, οι βασικές 
κοινές αξίες και μια κοινή θεώρηση του μέλλοντός μας·

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 134
Παράγραφος 3, περίπτωση 6 β (νέα)

- η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει εθνικές πρωτοβουλίες και στρατηγικές που στοχεύουν 
στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και υλοποιούνται σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 135
Παράγραφος 3, περίπτωση 8

- να παρακινηθούν τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών τους, (διαγραφή) της Ευρωπόλ και της Eurojust με σκοπό την
πρόληψη, τη διερεύνηση και τη δίωξη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης· τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν επίσης τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε 
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ποινικές υποθέσεις σε επίπεδο ΕΕ και να υπερβούν τις δυσκολίες στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου που εμποδίζουν σήμερα την έγκριση σημαντικών νομοθετικών μέτρων,
όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και η απόφαση πλαίσιο σχετικά με τις 
διαδικαστικές εγγυήσεις στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 136
Παράγραφος 3 περίπτωση 9

- η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει και να στηρίξει τα κράτη μέλη στην υποστήριξη μιας
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης, που θα
βασίζεται στην κοινωνική ένταξη, την αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
την πρόσβαση στην ιθαγένεια, την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την
προώθηση των ίσων ευκαιριών, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της απασχόλησης και κυρίως όσον αφορά τις ισλαμικές
κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία: Luciana Sbarbati

Τροπολογία 137
Παράγραφος 3, περίπτωση 9

- να παρακινηθούν όλα τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την κοινωνική συμμετοχή και το
διάλογο με τις κοινότητες που εκπροσωπούν το μετριοπαθές Ισλάμ, προάγοντας την 
ειρηνική συνύπαρξη·

Or. it

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 138
Παράγραφος 3, περίπτωση 10

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 139
Παράγραφος 3, περίπτωση 10

- να προωθηθεί στα κράτη μέλη η ένταξη των μειονοτήτων και η πλήρης και ουσιαστική
ισότητα των ατόμων που ανήκουν σε αυτές και να αποφευχθεί η απομόνωση ή η
μεροληπτική μεταχείρισή τους·

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 140
Παράγραφος 3, περίπτωση 11

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 141
Παράγραφος 3, περίπτωση 11

- να παρακινηθούν όλα τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την κοινωνική και πολιτική 
συμμετοχή και το διάλογο με όλες τις θρησκευτικές κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία: Luciana Sbarbati

Τροπολογία 142
Παράγραφος 3, περίπτωση 11

- να τροποποιηθεί η απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ προκειμένου να καταστούν σε όλα
τα κράτη μέλη οι πράξεις του εγκωμιασμού και της δικαιολόγησης της τρομοκρατίας
σοβαρά ποινικά αδικήματα, χωρίς ωστόσο αυτή η διεύρυνση του αξιοποίνου να
συνεπάγεται οποιαδήποτε υπονόμευση της ελευθερίας της έκφρασης στην ΕΕ·

Or. it
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Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 143
Παράγραφος 3, περίπτωση 11

- να τροποποιηθεί η απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ προκειμένου να ποινικοποιηθούν 
σε όλα τα κράτη μέλη οι πράξεις του εγκωμιασμού (διαγραφή) της τρομοκρατίας, 
χωρίς ωστόσο αυτή η διεύρυνση του αξιοποίνου να συνεπάγεται οποιαδήποτε 
υπονόμευση της ελευθερίας της έκφρασης στην ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 144
Παράγραφος 3, περίπτωση 11

- να ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου
2002/475/ΔΕΥ προκειμένου να συμπεριληφθεί η δικαιολόγηση της τρομοκρατίας στο
πεδίο εφαρμογής της, όπως ισχύει σε ορισμένα κράτη μέλη, βάσει προγενέστερης
ανάλυσης της πιθανής επίδρασης αυτής της επιλογής στην ίδια τη
ριζοσπαστικοποίηση και διασφαλίζοντας ότι θα διατηρηθεί η ομοιόμορφη
κατοχύρωση της ελευθερίας της έκφρασης και της σκέψης·

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek, Giovanni Claudio Fava, Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 145
Παράγραφος 3, περίπτωση 11 α (νέα)

- προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τον αγώνα για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας με πλήρη και απόλυτο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και
ελευθεριών και να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα των υπόπτων και των 
κατηγορούμενων για εγκλήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των διαδικαστικών εγγυήσεων που προβλέπονται από 
τις συνταγματικές παραδόσεις, τις εθνικές νομοθεσίες και τις διεθνείς συνθήκες·

Or. en
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Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 146
Παράγραφος 3, περίπτωση 11 α (νέα)

- προτρέπει τα κράτη μέλη να δώσουν εξίσου προσοχή στον ρόλο όλων των τομέων
των μέσων ενημέρωσης, διότι ο ρόλος τους σε ορισμένες περιπτώσεις έχει
δημιουργήσει μια αίσθηση περιθωριοποίησης συγκεκριμένων ομάδων, οδηγώντας 
εμμέσως στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση·

Or. en

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 147
Παράγραφος 3, περίπτωση 11 β (νέα)

- να αυξηθεί η υποστήριξη προς τους εκτοπισθέντες ή τους αιτούντες καταφύγιο από
συγκρούσεις σε περιοχές όπου πραγματοποιούνται ή προετοιμάζονται 
τρομοκρατικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία: Mladen Petrov Chervenyakov

Τροπολογία 148
Παράγραφος 3, περίπτωση 11 α (νέα)

- είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι προσπάθειες για καλύτερη συνεργασία στο πλαίσιο
των αντίστοιχων εσωτερικών πολιτικών και θεσμικών δομών της ΕΕ, και μεταξύ
της ΕΕ και τρίτων χωρών, ιδίως εκείνων που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας, προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με την περαιτέρω 
προσέγγιση, στο εσωτερικό της ΕΕ και σε συνεργασία με τους εξωτερικούς 
εταίρους της, της σχετικής ποινικής νομοθεσίας που αφορά την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας. Η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να βασίζεται σε μια εξειδικευμένη, 
επαγγελματική βάση και στον πλήρη σεβασμό της αρχής του διττού αξιόποινου, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη μιας διαφοροποιημένης προσέγγισης που 
θα σέβεται πλήρως τις πολιτιστικές παραδόσεις των άλλων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εφαρμόζουν ισλαμικό νομικό σύστημα.
Εκμεταλλευόμενο την παρούσα ευκαιρία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει
ότι η προσέγγιση που απαιτείται για την απρόσκοπτη εφαρμογή της αρχής του 
διττού αξιόποινου έχει τεράστια σημασία για την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής 
πολιτικής στον τομέα της δικαστικής και νομικής συνδρομής·

Or. en
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Τροπολογία: Edith Mastenbroek, Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 149
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. η εξωτερική πολιτική της ΕΕ που αφορά την τρομοκρατία πρέπει να περιλαμβάνει 
μεταξύ των στόχων της: 
την προώθηση της διπλωματικής και ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων σε όλο
τον κόσμο, αποφεύγοντας παράλληλα τη χρήση ή την πρόθεση χρήσης διπλών 
μέτρων και σταθμών κατά την άσκηση της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, της 
πολιτικής ασφαλείας και της πολιτικής που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία: Inés Ayala Sender

Τροπολογία 150
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσφέρουν σημαντική και ειδική
στήριξη προς τα θύματα της νέας αυτής μορφής τρομοκρατίας καθώς και προς τις
τοπικές κοινότητες που έχουν πληγεί από αυτήν, με στόχο την πρόληψη των 
επακόλουθων αρνητικών συνεπειών, όπως ο ρατσισμός και ο περιορισμός των 
ελευθεριών και των δημοκρατικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 151
Παράγραφος. 4

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τα νομοθετικά μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να
εναρμονισθούν σε όλα τα κράτη μέλη οι προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και
απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών που υποκινούν την τρομοκρατία, η
συμπεριφορά των οποίων οδηγεί ή μπορεί να οδηγήσει στη ριζοσπαστικοποίηση
προσώπων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ, 
δυνάμει του οποίου τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεωρούν ως έγκλημα την ηθική
αυτουργία τρομοκρατικών πράξεων·

Or. en
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 152
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τα αναγκαία νομικά μέτρα για την εναρμόνιση σε
όλα τα κράτη μέλη των προϋποθέσεων εισόδου, διαμονής και απομάκρυνσης
υπηκόων τρίτων χωρών·

Or. it

Τροπολογία: Jaime Mayor Oreja

Τροπολογία 153
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή, ωστόσο, να προτείνει τα νομοθετικά μέτρα που είναι αναγκαία 
ώστε να εναρμονισθούν σε όλα τα κράτη μέλη οι προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και
απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών, η συμπεριφορά των οποίων οδηγεί ή μπορεί 
να οδηγήσει στη ριζοσπαστικοποίηση προσώπων (διαγραφή) ·

Or. es

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 154
Παράγραφος 4

4. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της 
έγκρισης νομικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την εναρμόνιση της προσέγγισης των 
δραστηριοτήτων ατόμων, η συμπεριφορά των οποίων οδηγεί ή μπορεί να οδηγήσει 
στη ριζοσπαστικοποίηση προσώπων, καθώς και την ενδεχόμενη ανάγκη 
απομάκρυνσής τους·

Or. en
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Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 155
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. ζητεί τη διάθεση των αναγκαίων πόρων κατά την επόμενη διαδικασία του
προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση μικρής κλίμακας ή/και τοπικών
πρωτοβουλιών και πειραματικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην πρόληψη και
την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και των παραγόντων που συντελούν
σε αυτήν·

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 156
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. ζητεί τη διάθεση των αναγκαίων πόρων για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων εκπαίδευσης ιμάμηδων·

Or. en

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 157
Παράγραφος 4 γ (νέα)

4γ. επισημαίνει στα κράτη μέλη ότι ο διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους δεν θα 
πρέπει να σταθεί εμπόδιο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται
και συντελούν στη ριζοσπαστικοποίηση·

Or. en

Τροπολογία: Jaime Mayor Oreja

Τροπολογία 158
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. επικροτεί την έγκριση από το Συμβούλιο στις 19 Απριλίου 2007 του συστήματος
αμοιβαίας πληροφόρησης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι ύποπτοι για
διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών·
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