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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.12.2018 A8-0374/7 

Τροπολογία  7 

Eva Joly 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΗ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΗ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 

μέλη αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη 

απειλή του ακροδεξιού βίαιου 

εξτρεμισμού, καθώς και των 

νεοφασιστικών και νεοναζιστικών 

πράξεων βίας με στόχο πολιτικούς 

αντιπάλους, πρόσφυγες και μετανάστες, 

εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, 

άτομα LGBTQI, υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές 

και μέλη των υπηρεσιών επιβολής του 

νόμου· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Τροπολογία  8 

Eva Joly 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΧΓ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΧΓ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκόσμια απειλή της τρομοκρατίας έχει 

ενίοτε αντιμετωπιστεί σε διεθνές επίπεδο 

μέσω αμφίβολων στρατιωτικών 

ενεργειών, καθώς και εξωδικαστικών 

εκτελέσεων και προγραμμάτων 

παράδοσης σε τρίτες χώρες, τα οποία 

έχουν συμβάλει περαιτέρω στην 

αποσταθεροποίηση των περιοχών που 

γειτνιάζουν με την ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  9 

Eva Joly 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΩΑ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΩΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φύση 

και το επίπεδο της τρομοκρατικής 

απειλής καθιστούν αναγκαία τη θέσπιση 

καλά στοχοθετημένων και κατάλληλων 

πολιτικών για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

για την εφαρμογή τους απαιτείται 

εστίαση και αποτελεσματικότητα, χωρίς 

πολιτική μεροληψία· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι τα στοιχεία έχουν δείξει, ωστόσο, ότι 

οι πολιτικές καταπολέμησης της 

τρομοκρατίας που έχουν εγκριθεί στα 

κράτη μέλη από το 2014 είχαν 

δυσανάλογο αντίκτυπο στο κράτος 

δικαίου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τις 

οργανωμένες ομάδες πολιτικών 

αντιφρονούντων και τις απόψεις περί 

μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εσφαλμένη και καταχρηστική εφαρμογή 

των πολιτικών καταπολέμησης της 

τρομοκρατίας μπορεί να τροφοδοτήσει 

μια αίσθηση αδικίας και μια εναντίωση 

στις δημόσιες αρχές και, εν τέλει, να 

αποδειχθεί αντιπαραγωγική για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας· 

Or. en 
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Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 108 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 108α. απορρίπτει τις πολιτικές που 

οδηγούν σε μαζική παρακολούθηση ως 

αναποτελεσματικές, δαπανηρές και 

αντίθετες προς τα θεμελιώδη 

δικαιώματα· ζητεί, συνεπώς, την 

ενίσχυση των ανθρώπινων αντί των 

τεχνολογικών πόρων και «στοχοθετημένη 

επιτήρηση», η οποία να προϋποθέτει 

σοβαρούς λόγους για υποψία, και την 

ενίσχυση της ανθρώπινης ικανότητας για 

επεξεργασία, ανάλυση και αντίδραση στις 

συλλεγόμενες πληροφορίες· 

Or. en 
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Eva Joly 
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Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 223 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 223α. εκφράζει τη λύπη του για τον 

αυξανόμενο αριθμό υποθέσεων στις 

οποίες εφαρμόζονται μέτρα 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας 

εναντίον ατόμων με ελάχιστη ή 

ανύπαρκτη σχέση με την τρομοκρατία· 

καλεί τα κράτη μέλη να πάψουν να 

χρησιμοποιούν πολιτικές καταπολέμησης 

της τρομοκρατίας για άλλους σκοπούς· 

ζητεί να βελτιωθεί η κατάρτιση των 

αστυνομικών υπαλλήλων στον τομέα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να 

υπάρχει αποτελεσματική προστασία των 

καταγγελτών· 

Or. en 

 

 


