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EL 

B8-0024/2016 

Πρόηαζη υηθίζμαηος ηοσ Εσρφπαχκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηον κίνδσνο επίθεζης 

από ιζλαμιζηές ηρομοκράηες ζηα ιηαλικά και εσρφπαχκά αεροδρόμια 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 133 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 15 Ννεκβξίνπ όξγαλα ηεο ηηαιηθήο αζηπλνκίαο 

αεξνδξνκίσλ (Polaria) ζπλέιαβαλ ζην αεξνδξόκην ηνπ Τξεβίδν ηξεηο Σύξνπο πνπ 

επξόθεηην λα ηαμηδέςνπλ ζηε Μάιηα κε πιαζηά ειιεληθά δηαβαηήξηα· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ζηηο 17 Ννεκβξίνπ ζπλειήθζεζαλ ζηα αεξνδξόκηα ηνπ Μπέξγθακν θαη ηνπ 

Τζηακπίλν άιινη 4 Σύξνη πνπ επξόθεηην λα ηαμηδέςνπλ ζηε Μάιηα κε πιαζηά ειιεληθά 

δηαβαηήξηα· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 6 Απγνύζηνπ ε ηηαιηθή αζηπλνκία επέβαιε πξόζηηκν ζε 

απηνθίλεην κε βειγηθέο πηλαθίδεο ζην νπνίν επέβαηλαλ νη Αρκέη Νηαρκάλη θαη Σαιάρ 

Ακπληεζιάκ, δύν εθ ησλ ηξνκνθξαηώλ πνπ νξγάλσζαλ ηε ζθαγή ηεο 13εο Ννεκβξίνπ 

ζην Παξίζη· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ξηδνζπαζηηθέο ηζιακηθέο νξγαλώζεηο όπσο ην Ίζηο 

ζπληζηνύλ ζνβαξή απεηιή γηα ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο θαη όηη νη καρεηέο απηώλ ησλ 

νξγαλώζεσλ απνθηνύλ κε ηδηαίηεξε επθνιία πιαζηά πηζηνπνηεηηθά ηαπηόηεηαο θαη 

θπθινθνξνύλ ζηελ ΕΕ ή αγνξάδνπλ ηελ επξσπατθή ηζαγέλεηα ζηε Μάιηα, ζηελ Κύπξν 

ή ζηε Βνπιγαξία· 

1. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα ιάβεη έθηαθηα κέηξα γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ παξάλνκσλ 

κεηαλαζηώλ κε πιαζηά πηζηνπνηεηηθά ηαπηόηεηαο ζηελ ΕΕ, κεηαμύ άιισλ κε 

εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ θάζε πνιίηε εθηόο ΕΕ ζηα επξσπατθά αεξνδξόκηα αληί ηνπ 

λα πεξηνξίδνληαη νη αξρέο ζε δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο· 

2. δεηεί λα ηεζεί ηέινο ζηελ πώιεζε επξσπατθώλ δηαβαηεξίσλ θαη ηζαγέλεηαο ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο ρώξεο, γηα λα ζηακαηήζεη ε δηείζδπζε ηξνκνθξαηώλ ζηελ ΕΕ· 

3. δεηεί λα αλαπηπρζνύλ γξήγνξα νη έιεγρνη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηε 

Μάιηα, ηε λέα επξσπατθή βάζε ηδηραληηζηώλ. 


