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18.11.2015 A8-0316/13 

Τροπολογία  13 

Jean Lambert 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 14 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

14. ππελζπκίδεη όηη νη εηαηξίεο θαη νη 

πάξνρνη ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ ππέρνπλ εθ 

ηνπ λόκνπ επζύλε λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο 

αξρέο ησλ θξαηώλ κειώλ, δηαγξάθνληαο 

θάζε παξάλνκν πεξηερόκελν πνπ 

απνζθνπεί ζηελ εμάπισζε ηνπ βίαηνπ 

εμηξεκηζκνύ, ηαρέσο θαη ζε πιαίζην 

πιήξνπο ζεβαζκνύ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

θαη ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ, ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο· ζεσξεί όηη ηα 

θξάηε κέιε πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηε 

δπλαηόηεηα θίλεζεο δηθαζηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ θαηά ησλ εηαηξηώλ 

δηαδηθηύνπ, νη νπνίεο αξλνύληαη λα 

αληαπνθξηζνύλ ζε αίηεκα ησλ διοικηηικών 

ή δηθαζηηθώλ αξρώλ ζρεηηθά κε δηαγξαθή 

ηνπ παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ από ηηο 

δηαδηθηπαθέο πιαηθόξκεο ηνπο· εκηιμά όηι 

η άπνηζη ή η εζκεμμένη αποηςσία ηων 

διαδικηςακών πλαηθοπμών να 

ζςνεπγαζηούν, επιηπέπονηαρ με ηον ηπόπο 

αςηό να κςκλοθοπούν ηέηοια παπάνομα 

μηνύμαηα, ππέπει να θεωπείηαι ωρ 

ζςνενοσή πος μποπεί να εξομοιωθεί ππορ 

εγκλημαηική ππόθεζη ή αμέλεια και οι 

ςπεύθςνοι ππέπει ζε ηέηοιερ πεπιπηώζειρ 

να πποζάγονηαι ζηη δικαιοζύνη· 

14. ππελζπκίδεη όηη νη εηαηξίεο θαη νη 

πάξνρνη ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ ππέρνπλ εθ 

ηνπ λόκνπ επζύλε λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο 

αξρέο ησλ θξαηώλ κειώλ, δηαγξάθνληαο 

θάζε παξάλνκν πεξηερόκελν πνπ 

απνζθνπεί ζηελ εμάπισζε ηνπ βίαηνπ 

εμηξεκηζκνύ, ηαρέσο θαη ζε πιαίζην 

πιήξνπο ζεβαζκνύ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

θαη ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ, ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο· ζεσξεί όηη ηα 

θξάηε κέιε πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηε 

δπλαηόηεηα θίλεζεο δηθαζηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ θαηά ησλ εηαηξηώλ 

δηαδηθηύνπ, νη νπνίεο αξλνύληαη λα 

αληαπνθξηζνύλ ζε αίηεκα ησλ δηθαζηηθώλ 

αξρώλ ζρεηηθά κε δηαγξαθή ηνπ 

παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ από ηηο 

δηαδηθηπαθέο πιαηθόξκεο ηνπο·  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/14 

Τροπολογία  14 

Jean Lambert 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 43 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

43. ππνγξακκίδεη όηη κηα θαιύηεξε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ πνπ 

απνζθνπεί ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο 

ζηξαηνιόγεζε επξσπαίσλ πνιηηώλ 

ραξαθηεξίδεηαη επίζεο από εληαηηθέο 

αληαιιαγέο θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ 

δηθαζηηθώλ αξρώλ ηνπο θαη κε ηελ 

Εurojust· επηζεκαίλεη όηη κηα θαιύηεξε 

ελεκέξσζε ζε επξσπατθό επίπεδν ζρεηηθά 

κε ην πνηληθό κεηξών ησλ ππόπησλ γηα 

ηξνκνθξαηία ζα επέηξεπε λα επηηαρύλεηαη 

ν εληνπηζκόο ηνπο θαη λα γίλεηαη ζσζηή 

παξαθνινύζεζή ηνπο είηε θαηά ηελ 

αλαρώξεζε είηε θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο· 

ελζαξξύλεη, ζπλεπώο, ηε κεηαξξύζκηζε θαη 

ηελ θαιύηεξε ρξήζε ηνπ Επξσπατθνύ 

Σπζηήκαηνο Πιεξνθνξηώλ Πνηληθνύ 

Μεηξώνπ (ECRIS)· πξνηξέπεη ηελ 

Επηηξνπή λα αμηνινγήζεη ηε ζθνπηκόηεηα 

θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο δεκηνπξγίαο 

Επξσπατθνύ Επξεηεξηαθνύ Σπζηήκαηνο 

Πνηληθώλ Μεηξώσλ (EPRIS)· ηνλίδεη όηη 

πξέπεη, θαηά ηελ αληαιιαγή ησλ 

πιεξνθνξηώλ απηώλ, λα ηεξνύληαη νη 

δηεζλείο ζπλζήθεο θαη ε ελσζηαθή 

λνκνζεζία, θαζώο θαη ηα ζεκειηώδε 

δηθαηώκαηα θαη, εηδηθόηεξα, ε πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα· 

43. ππνγξακκίδεη όηη κηα θαιύηεξε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ πνπ 

απνζθνπεί ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο 

ζηξαηνιόγεζε επξσπαίσλ πνιηηώλ 

ραξαθηεξίδεηαη επίζεο από εληαηηθέο 

αληαιιαγέο θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ 

δηθαζηηθώλ αξρώλ ηνπο θαη κε ηελ 

Εurojust· επηζεκαίλεη όηη κηα θαιύηεξε 

ελεκέξσζε ζε επξσπατθό επίπεδν ζρεηηθά 

κε ην πνηληθό κεηξών ησλ ππόπησλ γηα 

ηξνκνθξαηία ζα επέηξεπε λα επηηαρύλεηαη 

ν εληνπηζκόο ηνπο θαη λα γίλεηαη ζσζηή 

παξαθνινύζεζή ηνπο είηε θαηά ηελ 

αλαρώξεζε είηε θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο· 

ελζαξξύλεη, ζπλεπώο, ηε κεηαξξύζκηζε θαη 

ηελ θαιύηεξε ρξήζε ηνπ Επξσπατθνύ 

Σπζηήκαηνο Πιεξνθνξηώλ Πνηληθνύ 

Μεηξώνπ (ECRIS)· πξνηξέπεη ηελ 

Επηηξνπή λα αμηνινγήζεη ηε ζθνπηκόηεηα 

θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο δεκηνπξγίαο 

Επξσπατθνύ Επξεηεξηαθνύ Σπζηήκαηνο 

Πνηληθώλ Μεηξώσλ (EPRIS)· ηνλίδεη όηη 

πξέπεη, θαηά ηελ αληαιιαγή ησλ 

πιεξνθνξηώλ απηώλ, λα ηεξνύληαη νη 

δηεζλείο ζπλζήθεο θαη ε ελσζηαθή 

λνκνζεζία, θαζώο θαη ηα ζεκειηώδε 

δηθαηώκαηα θαη, εηδηθόηεξα, ε πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

και όηι είναι ζημανηικό να διεξάγεηαι 
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ηων μέηπων αζθαλείαρ· 
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18.11.2015 A8-0316/15 

Τροπολογία  15 

Jean Lambert 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 43 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  43α. θεωπεί όηι η πάηαξη ηος 

λαθπεμποπίος όπλων ππέπει να αποηελεί 

πποηεπαιόηηηα ηηρ ΕΕ ζηον αγώνα καηά 

ηος ζοβαπού και οπγανωμένος διεθνούρ 

εγκλήμαηορ· πιζηεύει, ειδικόηεπα, όηι 

είναι αναγκαίο να ενιζσςθεί πεπαιηέπω η 

ζςνεπγαζία όζον αθοπά μησανιζμούρ 

ανηαλλαγήρ πληποθοπιών και 

δςναηόηηηερ ενηοπιζμού και 

καηαζηποθήρ απαγοπεςμένων όπλων· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/16 

Τροπολογία  16 

Jean Lambert 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 56 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

56. ππνγξακκίδεη όηη έρεη θαίξηα ζεκαζία 

λα εγθαζηδξύζεη ε ΕΕ ζηελή ζπλεξγαζία 

κε ηηο ηξίηεο ρώξεο, ηδίσο ηηο ρώξεο 

δηακεηαθόκηζεο θαη πξννξηζκνύ, όπνπ 

απηό είλαη δπλαηόλ, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξνύλ λα εληνπίδνληαη πνιίηεο ηεο ΕΕ 

θαη κε επξσπαίνη δηακέλνληεο ζε απηή, νη 

νπνίνη θεύγνπλ από ηελ Έλσζε γηα λα 

πνιεκήζνπλ ζην πιεπξό ηξνκνθξαηηθώλ 

νξγαλώζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

επηζηξέθνπλ· ππνγξακκίδεη επίζεο ηελ 

αλάγθε λα εληζρπζεί ν πνιηηηθόο δηάινγνο 

θαη ηα θνηλά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζην πιαίζην ησλ 

δηκεξώλ ζρέζεσλ θαζώο θαη ησλ ζρέζεσλ 

κε πεξηθεξεηαθνύο νξγαληζκνύο, όπσο ε 

Αθξηθαληθή Έλσζε θαη ν Σύλδεζκνο ησλ 

Αξαβηθώλ Κξαηώλ· 

56. ππνγξακκίδεη όηη έρεη θαίξηα ζεκαζία 

λα εγθαζηδξύζεη ε ΕΕ ζηελή ζπλεξγαζία 

κε ηηο ηξίηεο ρώξεο, ηδίσο ηηο ρώξεο 

δηακεηαθόκηζεο θαη πξννξηζκνύ, όπνπ 

απηό είλαη δπλαηόλ, ηηπώνηαρ ηη 

νομοθεζία, ηιρ απσέρ και ηιρ αξίερ ηηρ 

ΕΕ, καθώρ και ηα διεθνή ανθπώπινα 

δικαιώμαηα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα 

εληνπίδνληαη πνιίηεο ηεο ΕΕ θαη κε 

επξσπαίνη δηακέλνληεο ζε απηή, νη νπνίνη 

θεύγνπλ από ηελ Έλσζε γηα λα 

πνιεκήζνπλ ζην πιεπξό ηξνκνθξαηηθώλ 

νξγαλώζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

επηζηξέθνπλ· ππνγξακκίδεη επίζεο ηελ 

αλάγθε λα εληζρπζεί ν πνιηηηθόο δηάινγνο 

θαη ηα θνηλά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζην πιαίζην ησλ 

δηκεξώλ ζρέζεσλ θαζώο θαη ησλ ζρέζεσλ 

κε πεξηθεξεηαθνύο νξγαληζκνύο, όπσο ε 

Αθξηθαληθή Έλσζε θαη ν Σύλδεζκνο ησλ 

Αξαβηθώλ Κξαηώλ· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/17 

Τροπολογία  17 

Jean Lambert 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 57 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

57. δέσεηαι με ενθοςζιαζμό ηελ βνύιεζε 

ηεο ΥΕ/ΑΕ Mogherini λα ζηεξίμεη ζρέδηα 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζε ηξίηεο ρώξεο, 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε Ινξδαλία, ν Λίβαλνο, 

ην Ιξάθ θαη ε πεξηνρή ηνπ 

Σαρέι/Μαγθξέκπ, ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ 

απνθαζίζηεθαλ θαηά ηε ζύλνδν ηνπ 

Επξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ ζηηο 12 

Φεβξνπαξίνπ 2015· ηνλίδεη όηη πξέπεη 

πιένλ λα ιεθζεί κέξηκλα ώζηε ηα ζρέδηα 

απηά λα ιάβνπλ ηελ αλαγθαία 

ρξεκαηνδόηεζε ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ· 

57. επιζημαίνει ηελ βνύιεζε ηεο ΥΕ/ΑΕ 

Mogherini λα ζηεξίμεη ζρέδηα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζε 

ηξίηεο ρώξεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε 

Ινξδαλία, ν Λίβαλνο, ην Ιξάθ θαη ε πεξηνρή 

ηνπ Σαρέι/Μαγθξέκπ, ζύκθσλα κε ηελ 

έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ 

απνθαζίζηεθαλ θαηά ηε ζύλνδν ηνπ 

Επξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ ζηηο 12 

Φεβξνπαξίνπ 2015· ηνλίδεη όηη πξέπεη 

πιένλ λα ιεθζεί κέξηκλα ώζηε ηα ζρέδηα 

απηά λα ιάβνπλ ηελ αλαγθαία 

ρξεκαηνδόηεζε ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/18 

Τροπολογία  18 

Jean Lambert 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 59 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

59. θαιεί ηελ ΕΕ λα εμεηδηθεύζεη θαη λα 

αλαβαζκίζεη ηνλ δηάινγν πνπ δηεμάγεη γηα 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο κε ηελ Αιγεξία, ηελ 

Αίγππην, ην Ιξάθ, ην Ιζξαήι, ηελ Ινξδαλία, 

ην Μαξόθν, ηνλ Λίβαλν, ηελ Τπλεζία, ηε 

Σανπδηθή Αξαβία θαη ην Σπκβνύιην 

Σπλεξγαζίαο ηνπ Πεξζηθνύ Κόιπνπ· 

θξνλεί εμάιινπ όηη πξέπεη επίζεο λα 

εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κε ηελ Τνπξθία, 

αθνινπζώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

Σπκβνπιίνπ Γεληθώλ Υπνζέζεσλ ηνπ 

Δεθεκβξίνπ 2014· 

59. θαιεί ηελ ΕΕ λα εμεηδηθεύζεη θαη λα 

αλαβαζκίζεη ηνλ δηάινγν πνπ δηεμάγεη γηα 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο κε ηελ Αιγεξία, ηελ 

Αίγππην, ην Ιξάθ, ην Ιζξαήι, ηελ Ινξδαλία, 

ην Μαξόθν, ηνλ Λίβαλν, ηελ Τπλεζία, ηε 

Σανπδηθή Αξαβία θαη ην Σπκβνύιην 

Σπλεξγαζίαο ηνπ Πεξζηθνύ Κόιπνπ, 

μεηαξύ άλλων και όζον αθοπά ηην 

ανάμειξη ζε ζηήπιξη ηπομοκπαηικών 

ενεπγειών είηε ζηο παπελθόν είηε ζηο 

παπόν· θξνλεί εμάιινπ όηη πξέπεη επίζεο 

λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κε ηελ Τνπξθία, 

αθνινπζώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

Σπκβνπιίνπ Γεληθώλ Υπνζέζεσλ ηνπ 

Δεθεκβξίνπ 2014· 

Or. en 

 

 


