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18.11.2015 A8-0316/36 

Τροποιογία  36 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Ειηζζάβεη Βόδεκπεργθ-

Βρσωλίδε, Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έθζεζε A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 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 δηνηθεηηθώλ 

ή δηθαζηηθώλ αξρώλ ζρεηηθά κε δηαγξαθή 

ηνπ παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ από ηηο 

δηαδηθηπαθέο πιαηθόξκεο ηνπο· εθηηκά όηη 

ε άξλεζε ή ε εζθεκκέλε απνηπρία ησλ 

δηαδηθηπαθώλ πιαηθνξκώλ λα 

ζπλεξγαζηνύλ, επηηξέπνληαο κε ηνλ ηξόπν 

απηό λα θπθινθνξνύλ ηέηνηα παξάλνκα 

κελύκαηα, πξέπεη λα ζεσξείηαη σο 

ζπλελνρή πνπ κπνξεί λα εμνκνησζεί πξνο 

εγθιεκαηηθή πξόζεζε ή ακέιεηα θαη νη 

ππεύζπλνη πξέπεη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο 

λα πξνζάγνληαη ζηε δηθαηνζύλε· 

14. ππελζπκίδεη όηη νη εηαηξίεο θαη νη 

πάξνρνη ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ θαη κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο 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, πνηληθώλ δηώμεσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά ησλ εηαηξηώλ 

θαη ησλ παξόρσλ ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ 

θαη κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ 

αξλνύληαη λα αληαπνθξηζνύλ ζε αίηεκα 

ησλ δηνηθεηηθώλ ή δηθαζηηθώλ αξρώλ 

ζρεηηθά κε δηαγξαθή ηνπ παξάλνκνπ 

πεξηερνκέλνπ από ηηο δηαδηθηπαθέο 

πιαηθόξκεο ηνπο ή ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

εμπκλεί ηελ ηξνκνθξαηία· εθηηκά όηη ε 

άξλεζε ή ε εζθεκκέλε απνηπρία ησλ 

δηαδηθηπαθώλ πιαηθνξκώλ λα 

ζπλεξγαζηνύλ, επηηξέπνληαο κε ηνλ ηξόπν 

απηό λα θπθινθνξνύλ ηέηνηα παξάλνκα 

κελύκαηα, πξέπεη λα ζεσξείηαη σο 

ζπλελνρή πνπ κπνξεί λα εμνκνησζεί πξνο 
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εγθιεκαηηθή πξόζεζε ή ακέιεηα θαη νη 

ππεύζπλνη πξέπεη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο 

λα πξνζάγνληαη ζηε δηθαηνζύλε· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/37 

Τροποιογία  37 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Ειηζζάβεη Βόδεκπεργθ-

Βρσωλίδε, Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έθζεζε A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 49 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

49. επαλαιακβάλεη όηη ε ΔΔ 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 ΔΔ·  

49. επαλαιακβάλεη όηη ε ΔΔ πξέπεη λα 

εληείλεη επεηγόλησο ηνπο ειέγρνπο ζηα 

εμσηεξηθά ζύλνξά ηεο ζεβόκελε πιήξσο 

ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα· ππνγξακκίδεη 

όηη είλαη αδύλαηνο ν απνηειεζκαηηθόο 

εληνπηζκόο ησλ εηζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ 

από ηελ ΕΕ, εάλ ηα θξάηε κέιε δελ 

δηελεξγνύλ ζηα εμσηεξηθά ζύλνξα ηεο ΕΕ 

ηνπο πξνβιεπόκελνπο ππνρξεσηηθνύο θαη 

ζπζηεκαηηθνύο ειέγρνπο· θαιεί 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 ΔΔ·  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/38 

Τροποιογία  38 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Ειηζζάβεη Βόδεκπεργθ-

Βρσωλίδε, Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa 

Jiménez-Becerril Barrio 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έθζεζε A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 9 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

9. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε βάζε ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο όζνλ αθνξά ηα κέηξα 

πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ ζηηο 

επξσπατθέο θπιαθέο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνιακβάλεηαη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη 

ν βίαηνο εμηξεκηζκόο ζε πιαίζηα πιήξνπο 

ζεβαζκνύ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

επηζεκαίλεη όηη ν δηαρσξηζκόο ησλ 

θξαηνπκέλσλ, γηα ηνπο νπνίνπο έρεη 

δηαπηζησζεί όηη έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηνλ 

βίαην εμηξεκηζκό ή έρνπλ ήδε 

ζηξαηνινγεζεί από ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλώζεηο, από ηνπο ινηπνύο 

ζπγθξαηνπκέλνπο ηνπο, ζπληζηά 

απνηειεζκαηηθό κέζνλ γηα ηελ πξόιεςε 

ηεο ηξνκνθξαηηθήο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

πνπ επηβάιινπλ νη θξαηνύκελνη απηνί ζε 

ζπγθξαηνπκέλνπο ηνπο δηά ηνπ 

εθθνβηζκνύ ή άιισλ πξαθηηθώλ θαη γηα 

ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

εληόο ησλ ηδξπκάησλ απηώλ· ζπληζηά, 

σζηόζν, ηα κέηξα απηά λα εθαξκόδνληαη 

θαηά πεξίπησζε θαη λα ππόθεηληαη ζε 

δηθαζηηθή απόθαζε· ζπληζηά επίζεο ζηελ 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εμεηάδνπλ 

ηα ζηνηρεία θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή απηνύ ηνπ 

9. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε βάζε ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο όζνλ αθνξά ηα κέηξα 

πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ ζηηο 

επξσπατθέο θπιαθέο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνιακβάλεηαη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη 

ν βίαηνο εμηξεκηζκόο ζε πιαίζηα πιήξνπο 

ζεβαζκνύ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

επηζεκαίλεη όηη ν δηαρσξηζκόο ησλ 

θξαηνπκέλσλ πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη 

ζηνλ βίαην εμηξεκηζκό ή έρνπλ ήδε 

ζηξαηνινγεζεί από ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλώζεηο, από ηνπο ινηπνύο 

ζπγθξαηνπκέλνπο ηνπο, ζπληζηά 

απνηειεζκαηηθό κέζνλ γηα ηελ πξόιεςε 

ηεο ηξνκνθξαηηθήο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

πνπ επηβάιινπλ νη θξαηνύκελνη απηνί ζε 

ζπγθξαηνπκέλνπο ηνπο δηά ηνπ 

εθθνβηζκνύ ή άιισλ πξαθηηθώλ θαη γηα 

ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

εληόο ησλ ηδξπκάησλ απηώλ· ζπληζηά ζηα 

θξάηε κέιε λα εμεηάζνπλ ην ελδερόκελν 

ζέζπηζεο ηνπ κέηξνπ απηνύ πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζηηο θπιαθέο· ηα 

κέηξα απηά ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη 

θαηά πεξίπησζε θαη λα ππόθεηληαη ζε 

δηθαζηηθή απόθαζε· ζπληζηά επίζεο ζηελ 
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δηαρσξηζκνύ ζηηο θπιαθέο, κε ζηόρν ηελ 

αλαραίηηζε ηεο εμάπισζεο ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο· θξνλεί όηη ε 

εμέηαζε απηή πξέπεη λα ζπληειέζεη ζηελ 

εμέιημε ησλ πξαθηηθώλ πνπ εθαξκόδνληαη 

ζηα εζληθά ζσθξνληζηηθά ζπζηήκαηα· 

ππελζπκίδεη, σζηόζν, όηη ηα κέηξα απηά 

πξέπεη λα είλαη αλαινγηθά θαη λα ζέβνληαη 

πιήξσο κε ηα δηθαηώκαηα ησλ 

θξαηνπκέλσλ· 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εμεηάδνπλ 

ηα ζηνηρεία θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή απηνύ ηνπ 

δηαρσξηζκνύ ζηηο θπιαθέο, κε ζηόρν ηελ 

αλαραίηηζε ηεο εμάπισζεο ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο· θξνλεί όηη ε 

εμέηαζε απηή πξέπεη λα ζπληειέζεη ζηελ 

εμέιημε ησλ πξαθηηθώλ πνπ εθαξκόδνληαη 

ζηα εζληθά ζσθξνληζηηθά ζπζηήκαηα· 

ππελζπκίδεη, σζηόζν, όηη ηα κέηξα απηά 

πξέπεη λα είλαη αλαινγηθά θαη λα ζέβνληαη 

πιήξσο κε ηα δηθαηώκαηα ησλ 

θξαηνπκέλσλ· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/39 

Τροποιογία  39 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Ειηζζάβεη Βόδεκπεργθ-

Βρσωλίδε, Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έθζεζε A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 20 α (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  20α. δηαθαηέρεηαη από ζνβαξέο αλεζπρίεο 

όζνλ αθνξά ηελ απμεκέλε ρξήζε 

ηερλνινγηώλ θξππηνγξάθεζεο από ηηο 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο, κε 

απνηέιεζκα λα είλαη αδύλαηνλ γηα ηηο 

αξρέο επηβνιήο ηνπ λόκνπ λα δηαβάδνπλ 

θαη λα εληνπίζνπλ ηηο επηθνηλσλίεο ηνπο 

θαη ηελ πξνπαγάλδα 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, αθόκε θαη θαηόπηλ 

δηθαζηηθήο απόθαζεο· θαιεί ηελ 

Επηηξνπή λα αζρνιεζεί επεηγόλησο κε ην 

δήηεκα απηό θαηά ηηο ζπλνκηιίεο ηεο κε 

ηηο εηαηξίεο δηαδηθηύνπ θαη ηερλνινγίαο 

ησλ πιεξνθνξηώλ· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/40 

Τροποιογία  40 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Ειηζζάβεη Βόδεκπεργθ-

Βρσωλίδε, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έθζεζε A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 54 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

54. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε, 

ηδίσο ςπρνινγηθή, ησλ αιινδαπώλ 

καρεηώλ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην 

επξσπατθό έδαθνο· 

54. δεηεί από ηα θξάηε κέιε λα 

δηαζθαιίζνπλ όηη θάζε αιινδαπόο 

καρεηήο ζα ηειεί ππό δηθαζηηθό έιεγρν 

θαη, εθόζνλ ρξεηάδεηαη, ππό δηνηθεηηθή 

θξάηεζε, θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην 

επξσπατθό έδαθνο, έσο όηνπ θηλεζνύλ νη 

δένπζεο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/41 

Τροποιογία  41 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Ειηζζάβεη Βόδεκπεργθ-

Βρσωλίδε, Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έθζεζε A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 69 α (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  69α. ηνλίδεη όηη ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλώζεηο, όπσο νη ΙΚ / Daesh θαη 

Jabhat al-Nusra έρνπλ ζπζζσξεύζεη 

ζεκαληηθνύο νηθνλνκηθνύο πόξνπο ζην 

Ιξάθ θαη ηε Σπξία από ιαζξεκπόξην 

πεηξειαίνπ, πσιήζεηο θινπηκαίσλ, 

απαγσγέο θαη ππεμαηξέζεηο, θαηαζρέζεηο 

ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ θαη 

αξραηνθαπειεία· δεηεί επνκέλσο λα 

εληνπηζζνύλ νη ρώξεο θαη νη κεζάδνληεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηε καύξε 

αγνξά θαη λα ηεζεί ακέζσο ηέξκα ζηηο 

δξαζηεξηόηεηέο ηνπο·  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/42 

Τροποιογία  42 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Ειηζζάβεη Βόδεκπεργθ-

Βρσωλίδε, Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa 

Jiménez-Becerril Barrio 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έθζεζε A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 71 α (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  71α. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ 

πξνο ηελ Επηηξνπή λα αλαζεσξήζεη 

επεηγόλησο ηε λνκνζεζία ηεο πεξί 

ππξνβόισλ όπισλ, ηξνπνπνηώληαο ηελ 

νδεγία 477/91, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιύλεη ην έξγν ησλ εζληθώλ 

αζηπλνκηθώλ θαη αλαθξηηηθώλ αξρώλ 

ζηνλ εληνπηζκό θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο όπισλ ζηε 

καύξε αγνξά θαη ην ζθνηεηλό δηαδίθηπν 

θαη θαιεί ηελ Επηηξνπή λα πξνηείλεη 

θνηλνύο θαλόλεο γηα ηελ απελεξγνπνίεζε 

ησλ ππξνβόισλ όπισλ ώζηε ηα νύησο 

απελεξγνπνηεκέλα ππξνβόια όπια λα 

αρξεζηεύνληαη νξηζηηθά·  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/43 

Τροποιογία  43 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, 

Salvatore Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Ειηζζάβεη Βόδεκπεργθ-Βρσωλίδε, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έθζεζε A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 65 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

65. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην 

όηη, ηνλ Απξίιην ηνπ 2015, ε Δπηηξνπή 

δηέζεζε θνλδύιην ύςνπο 10 εθαηνκκπξίσλ 

EUR γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε πξνγξάκκαηνο 

παξνρήο βνήζεηαο ζηηο ρώξεο εηαίξνπο κε 

ζθνπό ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Σαρέι/Μαγθξέκπ θαη αλαραίηηζεο ησλ 

ξνώλ αιινδαπώλ καρεηώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ηε Βόξεηα Αθξηθή, ηε 

Μέζε Αλαηνιή θαη ηα Γπηηθά Βαιθάληα 

(κία πξώηε δόζε ύςνπο 5 εθαηνκκπξίσλ 

EUR πξννξίδεηαη γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο ηερληθήο βνήζεηαο κε ζθνπό λα 

απμεζνύλ νη δπλαηόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηεο πνηληθήο δηθαηνζύλεο σο πξνο ηελ 

έξεπλα, ηελ άζθεζε δηώμεσλ θαη ηελ 

εθδίθαζε ππνζέζεσλ πνπ αθνξνύλ 

αιινδαπνύο καρεηέο ή δπλεηηθνύο 

αιινδαπνύο καρεηέο· κία δεύηεξε δόζε 

ύςνπο 5 εθαηνκκπξίσλ EUR πξννξίδεηαη 

γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε πξνγξακκάησλ 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

ζηελ πεξηνρή Σαρέι/Μαγθξέκπ)· 

65. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην 

όηη, ηνλ Απξίιην ηνπ 2015, ε Δπηηξνπή 

δηέζεζε θνλδύιην ύςνπο 10 εθαηνκκπξίσλ 

EUR γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε πξνγξάκκαηνο 

παξνρήο βνήζεηαο ζηηο ρώξεο εηαίξνπο κε 

ζθνπό ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Σαρέι/Μαγθξέκπ θαη αλαραίηηζεο ησλ 

ξνώλ αιινδαπώλ καρεηώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ηε Βόξεηα Αθξηθή, ηε 

Μέζε Αλαηνιή θαη ηα Γπηηθά Βαιθάληα 

(κία πξώηε δόζε ύςνπο 5 εθαηνκκπξίσλ 

EUR πξννξίδεηαη γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο ηερληθήο βνήζεηαο κε ζθνπό λα 

απμεζνύλ νη δπλαηόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηεο πνηληθήο δηθαηνζύλεο σο πξνο ηελ 

έξεπλα, ηελ άζθεζε δηώμεσλ θαη ηελ 

εθδίθαζε ππνζέζεσλ πνπ αθνξνύλ 

αιινδαπνύο καρεηέο ή δπλεηηθνύο 

αιινδαπνύο καρεηέο· κία δεύηεξε δόζε 

ύςνπο 5 εθαηνκκπξίσλ EUR πξννξίδεηαη 

γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε πξνγξακκάησλ 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

ζηελ πεξηνρή Σαρέι/Μαγθξέκπ)· ηνλίδεη 

όηη είλαη ζεκαληηθό λα ειέγρεηαη απζηεξά 

ε νξζή ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ απηώλ 

ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη δελ ζα 

ρξεκαηνδνηνύλ πξνγξάκκαηα 
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ζπλδεόκελα κε ηνλ πξνζειπηηζκό, ηελ 

θαηήρεζε θαη άιινπο εμηξεκηζηηθνύο 

ζθνπνύο· 

Or. en 



 

AM\1079119EL.doc  PE571.050v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

18.11.2015 A8-0316/44 

Τροποιογία  44 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, 

Salvatore Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Ειηζζάβεη Βόδεκπεργθ-Βρσωλίδε, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έθζεζε A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 62 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

62. ππνζηεξίδεη ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνύο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ εζληθώλ 

ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ 

εληνπηζκό ησλ πνιηηώλ ηεο ΔΔ πνπ 

θηλδπλεύνπλ λα ξηδνζπαζηηθνπνηεζνύλ, λα 

ζηξαηνινγεζνύλ θαη λα κεηαβνύλ ζε άιιεο 

ρώξεο γηα λα πξνζρσξήζνπλ ζηνπο 

ηδηραληηζηέο θαη ζε άιιεο εμηξεκηζηηθέο 

νκάδεο· ηνλίδεη όηη νη ρώξεο ΜΑΒΑ θαη ηα 

Γπηηθά Βαιθάληα πξέπεη λα ζηεξηρζνύλ 

ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα λα αλαραηηίζνπλ 

ηε ξνή ησλ μέλσλ καρεηώλ· 

62. ππνζηεξίδεη ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνύο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ εζληθώλ 

ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ 

εληνπηζκό ησλ πνιηηώλ ηεο ΔΔ πνπ 

θηλδπλεύνπλ λα ξηδνζπαζηηθνπνηεζνύλ, λα 

ζηξαηνινγεζνύλ θαη λα κεηαβνύλ ζε άιιεο 

ρώξεο γηα λα πξνζρσξήζνπλ ζηνπο 

ηδηραληηζηέο θαη ζε άιιεο εμηξεκηζηηθέο 

νκάδεο· ηνλίδεη όηη νη ρώξεο ΜΑΒΑ θαη ηα 

Γπηηθά Βαιθάληα πξέπεη λα ζηεξηρζνύλ 

ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα λα αλαραηηίζνπλ 

ηε ξνή ησλ μέλσλ καρεηώλ θαη λα 

εκπνδίδνπλ ηηο νξγαλώζεηο ηδηραληηζηώλ 

λα εθκεηαιιεύνληαη ηελ πνιηηηθή 

αζηάζεηα ζην εζσηεξηθό ηνπο· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/45 

Τροποιογία  45 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Ειηζζάβεη Βόδεκπεργθ-

Βρσωλίδε, Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa 

Jiménez-Becerril Barrio 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έθζεζε A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Αηηηοιογηθή ζθέψε Γ α (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Γ α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ηξνκεξέο 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 13εο 

Ννεκβξίνπ ζην Παξίζη, θαηά ηηο νπνίεο 

ζθνηώζεθαλ θαη ηξαπκαηίζηεθαλ  

εθαηνληάδεο άλζξσπνη, θαηέδεημαλ γηα 

άιιε κηα θνξά ηελ επείγνπζα αλάγθε 

ζπληνληζκέλεο δξάζεο ησλ θξαηώλ 

κειώλ θαη ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα 

ηελ πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/46 

Τροποιογία  46 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Ειηζζάβεη Βόδεκπεργθ-

Βρσωλίδε, Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έθζεζε A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 49 α (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  49α. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα παξάζρνπλ 

ζηνπο θύιαθεο ησλ ζπλόξσλ ηνπο 

ζπζηεκαηηθή πξόζβαζε ζην ζύζηεκα 

πιεξνθνξηώλ ηεο Επξσπόι, ην νπνίν 

κπνξεί λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα 

άηνκα πνπ είλαη ύπνπηα γηα ηξνκνθξαηία, 

ηνπο αιινδαπνύο καρεηέο θαη ηνπο 

θήξπθεο ηνπ κίζνπο· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/47 

Τροποιογία  47 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έθζεζε A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 6 α (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  6α. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα εθπνλεί ζε 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Επξσπόι θαη κε 

ηνλ Σπληνληζηή Αληηηξνκνθξαηηθήο 

Δξάζεο εηήζηα έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο ζηελ Επξώπε, 

πνπ ζα θαιύπηεη επίζεο ηνπο θηλδύλνπο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηηο ζπλέπεηεο 

γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δσήο θαη ηεο 

ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο ησλ αλζξώπσλ 

ζηελ ΕΕ θαη λα ελεκεξώλεη ζρεηηθά ην 

Επξσπατθό Κνηλνβνύιην· 

 

Or. en 

 

 


