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18.11.2015 A8-0316/3 

Τροπολογία  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη πξόζθαηεο 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηε Γαιιία, ην 

Βέιγην, ηελ Τπλεζία θαη ηελ Κνπεγράγε 

έθεξαλ ζην θσο ηελ απεηιή πνπ ζπληζηά 

γηα ηελ αζθάιεηα ε παξνπζία θαη 

θπθινθνξία ζην επξσπατθό έδαθνο θαη 

ζηηο γεηηνληθέο ρώξεο αιινδαπώλ 

καρεηώλ, νη νπνίνη ζπρλά είλαη πνιίηεο ηεο 

Έλσζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΕΕ 

θαηαδίθαζε απεξίθξαζηα ηηο επηζέζεηο 

απηέο θαη δεζκεύηεθε λα θαηαπνιεκήζεη 

ηελ ηξνκνθξαηία ζην πιεπξό ησλ θξαηώλ 

κειώλ, εληόο θαη εθηόο ηνπ εδάθνπο ηεο 

Έλσζεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη πξόζθαηεο 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηε Γαιιία, ην 

Βέιγην, ηελ Τπλεζία θαη ηελ Κνπεγράγε 

έθεξαλ ζην θσο ηελ απεηιή πνπ ζπληζηά 

γηα ηελ αζθάιεηα ε παξνπζία θαη 

θπθινθνξία ζην επξσπατθό έδαθνο θαη 

ζηηο γεηηνληθέο ρώξεο αιινδαπώλ 

ηξνκνθξαηώλ, νη νπνίνη ζπρλά είλαη 

πνιίηεο ηεο Έλσζεο· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/4 

Τροπολογία  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη ΚΗ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ΚΗa. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, 

πξνθεηκέλνπ λα εκπνδηζηεί ε πξόζβαζε 

ηξνκνθξαηώλ ζηηο ρώξεο καο, 

επηβάιιεηαη ην θιείζηκν ησλ εζσηεξηθώλ 

ζπλόξσλ θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε 

ησλ ζπλνξηαθώλ ειέγρσλ ζε εζληθό 

επίπεδν· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/5 

Τροπολογία  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Τίηλος Ι 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

I. Επξσπατθή πξνζηηζέκελε αμία ηεο 

πξόιεςεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

I. Η πξνθαλήο αδπλακία ησλ 

επξσπατθώλ πνιηηηθώλ γηα ηελ πξόιεςε 

θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

απεηθνλίδεη ηελ έιιεηςε ηεο επξσπατθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/6 

Τροπολογία  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 28 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

28. ηνλίδεη όηη ε πνιπκνξθία ηεο 

Επξώπεο θαη νη πνιππνιηηηζκηθέο ηεο 

θνηλόηεηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην 

ηκήκα ηεο θνηλσληθήο ηεο δηάξζξσζεο 

θαζώο θαη ζεκαληηθό πνιηηηζκηθό αγαζό· 

ζεσξεί όηη όιεο νη πνιηηηθέο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

πξέπεη λα δηαθξίλνληαη από επαηζζεζία 

θαη αλαινγηθόηεηα, ώζηε λα γίλνληαη 

ζεβαζηέο θαη λα εληζρύνληαη νη 

θνηλσληθέο δνκέο ησλ επηκέξνπο 

θνηλνηήησλ· 

28. ηνλίδεη όηη ηα αλνηρηά ζύλνξα θαη ε 

καδηθή κεηαλάζηεπζε απνδεδεηγκέλα 

πξνθαινύλ θνηλσληθή αηαμία θαη 

ζπληζηνύλ απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/7 

Τροπολογία  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 44 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  44α. ππνγξακκίδεη όηη ε ζθαγή ζην 

Παξίζη απέδεημε αλακθηζβήηεηα όηη 

ρσξίο ειέγρνπο ζηα ζύλνξα ζηελ ΕΕ δελ 

ππάξρεη αζθάιεηα θαη όηη νη επξσπατθέο 

κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο απέηπραλ ζηελ 

πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο· δεηεί, γηα ηνλ ιόγν απηό, ε 

δηαρείξηζε όισλ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη 

ησλ θεθαιαίσλ πνπ είραλ δνζεί ζηελ ΕΕ 

λα επηζηξαθνύλ ζηα θξάηε κέιε γηα λα 

κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηα ζύλνξά ηνπο θαη 

λα εθαξκόδνπλ ζνβαξή πνιηηηθή 

επαλαπαηξηζκνύ· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/8 

Τροπολογία  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 49 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

49. επαλαιακβάλεη όηη ε ΕΕ πξέπεη λα 

βειηηώζεη ηνπο ειέγρνπο ζηα εμσηεξηθά 

ζύλνξά ηεο ζεβόκελε πιήξσο ηα 

ζεκειηώδε δηθαηώκαηα· θαιεί, ζην 

πιαίζην απηό, ηα θξάηε κέιε λα 

ρξεζηκνπνηνύλ νξζά ηα πθηζηάκελα κέζα, 

όπσο ηα ζπζηήκαηα SIS θαη VIS, κεηαμύ 

άιισλ όζνλ αθνξά ηα θιαπέληα, 

απνιεζζέληα θαη πιαζηά δηαβαηήξηα· 

πηζηεύεη επίζεο όηη, γηα ηνλ ζθνπό απηό, ε 

βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θώδηθα 

Σέλγθελ πξέπεη λα θαηαζηεί 

πξνηεξαηόηεηα ηεο ΕΕ·  

49. έρεη ηελ άπνςε όηη δελ πξέπεη λα 

επηηξέπεηαη ε επαλεηζδνρή ζηελ ΕΕ ζηα 

άηνκα πνπ είραλ κεηαβεί ζηε Σπξία θαη/ή 

ζην Ιξάθ γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο ή λα ηηο 

ζηεξίμνπλ·  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/9 

Τροπολογία  9 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 49 – εδάθιο 1 (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  (1) έρεη ηελ άπνςε όηη ηα θξάηε κέιε 

πξέπεη λα θιείζνπλ ηα εζληθά ηνπο 

ζύλνξα γηα λα απνζνβνύλ ηηο 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο επί επξσπατθνύ 

εδάθνπο· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/10 

Τροπολογία  10 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 56 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  56α. πηζηεύεη όηη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα 

νινθιεξώζνπλ επεηγόλησο ηηο ζπκθσλίεο 

ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή ησλ 

θξαηνπκέλσλ ζηηο ρώξεο θαηαγσγήο 

ηνπο· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/11 

Τροπολογία  11 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 58 – ζημείο 1 (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  (1) ζεσξεί ιππεξή ηελ έιιεηςε 

απηνθξηηηθήο εθ κέξνπο ηεο ΕΕ θαη ησλ 

θξαηώλ κειώλ πνπ ππνζάιπνπλ ην ράνο 

ζηε Σπξία κε ην λα ζηεξίδνπλ ηνπο 

απνθαινύκελνπο Σύξνπο αληάξηεο· 

Or. en 



 

AM\1079093EL.doc  PE571.050v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

18.11.2015 A8-0316/12 

Τροπολογία  12 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 66 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  66α. ηνλίδεη όηη, γηα λα εθαξκνζηεί κηα 

πξαγκαηηθή πνιηηηθή θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, είλαη επίζεο απαξαίηεην 

λα εμαξζξσζνύλ νη ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλώζεηο θαη λα απειαζνύλ όζνη είλαη 

αλακεκεηγκέλνη ζε απηέο· 

Or. en 

 

 


