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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Μέτρα κατά της τροµοκρατίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ∆ α. λαµβάνοντας υπόψη ότι µια 
ολοκληρωµένη µακροπρόθεσµη 
στρατηγική για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας θα πρέπει να περιλαµβάνει 
µέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης, την καταδίκη και την τιµωρία 
κάθε συµπεριφοράς που υποκινεί τη βία ή 
το µίσος, τον σχεδιασµό και την 
εφαρµογή µέτρων για την πρόληψη και 
την αντιµετώπιση της 
ριζοσπαστικοποίησης, την ενίσχυση της 
διασυνοριακής συνεργασίας της 
δικαιοσύνης και της αστυνοµίας, καθώς 
και τον καθορισµό ενιαίου νοµικού 
ορισµού της έννοιας της «διαµόρφωσης 
µιας γενικής εικόνας του προσώπου», που 
θα βασίζεται στα συναφή θεµελιώδη 
δικαιώµατα και πρότυπα προστασίας των 
δεδοµένων· 
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Μέτρα κατά της τροµοκρατίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 19 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

19. σηµειώνει µε ανησυχία την 

αυξανόµενη χρήση του ∆ιαδικτύου και της 

τεχνολογίας επικοινωνιών από 

τροµοκρατικές οργανώσεις µε σκοπό την 

επικοινωνία, τον σχεδιασµό επιθέσεων και 

τη διάδοση προπαγάνδας· ζητεί από τις 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου 

και µέσων κοινωνικής δικτύωσης να 

συνεργαστούν µε τις κυβερνήσεις και τις 

αρχές επιβολής του νόµου και την 

κοινωνία των πολιτών µε σκοπό την 

καταπολέµηση αυτού του προβλήµατος, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον 

αδιάλειπτο σεβασµό των γενικών αρχών 

της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας του 

λόγου· υπογραµµίζει ότι τα µέτρα 

περιορισµού της χρήσης και της διάδοσης 

στοιχείων στο ∆ιαδίκτυο για τους σκοπούς 

πάταξης της τροµοκρατίας πρέπει να είναι 

αναγκαία και αναλογικά· 

19. σηµειώνει µε ανησυχία την 

αυξανόµενη χρήση του ∆ιαδικτύου και της 

τεχνολογίας επικοινωνιών από 

τροµοκρατικές οργανώσεις µε σκοπό την 

επικοινωνία, τον σχεδιασµό επιθέσεων και 

τη διάδοση προπαγάνδας· ζητεί από τις 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου 

και µέσων κοινωνικής δικτύωσης να 

συνεργαστούν µε τις κυβερνήσεις και τις 

αρχές επιβολής του νόµου και την 

κοινωνία των πολιτών µε σκοπό την 

καταπολέµηση αυτού του προβλήµατος, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον 

αδιάλειπτο σεβασµό των γενικών αρχών 

της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας του 

λόγου· υπογραµµίζει ότι τα µέτρα 

περιορισµού της χρήσης και της διάδοσης 

στοιχείων στο ∆ιαδίκτυο για τους σκοπούς 

της πάταξης της τροµοκρατίας πρέπει να 

είναι αναγκαία και αναλογικά· επισηµαίνει 
επιπλέον ότι η αφαίρεση κάθε 
περιεχοµένου εγκληµατικού χαρακτήρα 
πρέπει να γίνεται δυνάµει δικαστικής 
απόφασης και όχι µέσω ιδιωτικής 
αστυνόµευσης από τους παρόχους 
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 28 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

28. τονίζει, ιδίως, την ανάγκη η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη µέλη της και 

οι χώρες εταίροι της να θεµελιώσουν τη 

στρατηγική τους για την καταπολέµηση 

της διεθνούς τροµοκρατίας στο κράτος 

δικαίου και στον σεβασµό των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων· επισηµαίνει επιπλέον ότι οι 

εξωτερικές δράσεις της ΕΕ για την πάταξη 

της διεθνούς τροµοκρατίας πρέπει να 

αποσκοπούν κυρίως στην πρόληψη, την 

αναχαίτιση και στη δίωξη της 

τροµοκρατίας· 

28. τονίζει, ιδίως, την ανάγκη η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη µέλη της και 

οι χώρες εταίροι της να θεµελιώσουν τη 

στρατηγική τους για την καταπολέµηση 

της διεθνούς τροµοκρατίας στο κράτος 

δικαίου και στον σεβασµό των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων· καλεί τα κράτη µέλη να 
πάψουν να υποδαυλίζουν συγκρούσεις 
πωλώντας όπλα σε όλα τα εµπλεκόµενα 
µέρη· επισηµαίνει επιπλέον ότι οι 
εξωτερικές δράσεις της ΕΕ για την πάταξη 

της διεθνούς τροµοκρατίας πρέπει να 

αποσκοπούν κυρίως στην πρόληψη, την 

αναχαίτιση και στη δίωξη της 

τροµοκρατίας· 

Or. en 

 

 


