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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Τροπ. 5 

Τροπολογία  5 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Μέτρα κατά της τροµοκρατίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Περίπτωση 11 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

   – έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο 
και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και τη 
δηµοκρατία, που εγκρίθηκε στις 25 
Ιουνίου 2012, 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Τροπ. 6 

Τροπολογία  6 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Μέτρα κατά της τροµοκρατίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Γ α. λαµβάνοντας υπόψη ότι, από την 11η 
Σεπτεµβρίου και µετά, η ΕΕ έχει εγκρίνει 
239 πράξεις κατά της τροµοκρατίας, µε 
την εξής µορφή: 26 σχέδια δράσης και 
έγγραφα στρατηγικής, 25 κανονισµούς, 
15 οδηγίες, 11 αποφάσεις πλαίσιο, 
25 αποφάσεις, µία κοινή δράση, 3 κοινές 
θέσεις, τέσσερα ψηφίσµατα, 111 
συµπεράσµατα του Συµβουλίου και οκτώ 
διεθνείς συµφωνίες1· 

______________ 
1 Βλ.: http://secile.eu/catalogue-eu-counter-

terrorism-measures/ 

 

Or. en 
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10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Τροπ. 7 

Τροπολογία  7 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Μέτρα κατά της τροµοκρατίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  ΣΤ α. λαµβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται 
επειγόντως ένας ενιαίος νοµικός ορισµός 
της έννοιας της διαµόρφωσης µιας 
γενικής εικόνας του προσώπου (profiling) 
µε βάση τα συναφή θεµελιώδη 
δικαιώµατα και τα πρότυπα προστασίας 
των δεδοµένων, προκειµένου να 
περιοριστεί η αβεβαιότητα ως προς το 
ποιες δραστηριότητες απαγορεύονται και 
ποιες όχι· 

Or. en 
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10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Τροπ. 8 

Τροπολογία  8 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Μέτρα κατά της τροµοκρατίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 α (νέα)  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  6 α. προειδοποιεί ότι η έλλειψη 
προοπτικών πλήρους συµµετοχής στην 
κοινωνία λόγω φτώχειας και ανεργίας 
ενδεχοµένως να προκαλεί σε µεµονωµένα 
άτοµα αίσθηµα αποδυνάµωσης, ωθώντας 
τα να καταφύγουν ακόµη και σε ακραίες 
καταστροφικές συµπεριφορές για την 
τόνωση της αυτοπεποίθησής τους, στο 
στόχαστρο των οποίων βρίσκεται η ίδια η 
κοινωνία·  καλεί τα κράτη µέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειες για τη µείωση 
της φτώχειας, την εξασφάλιση 
προοπτικών απασχόλησης και την 
ενίσχυση του ατόµου και του σεβασµού 
προς αυτό·  

Or. en 
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10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Τροπ. 9 

Τροπολογία  9 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Μέτρα κατά της τροµοκρατίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

11. καλεί τα κράτη µέλη να αξιοποιήσουν 

µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

πλατφόρµες, τις βάσεις δεδοµένων και τα 

συστήµατα προειδοποίησης που ήδη 

υφίστανται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το 

σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και 

τα συστήµατα εκ των προτέρων 

πληροφοριών για τους επιβάτες (APIS)· 

11. καλεί τα κράτη µέλη να αξιοποιήσουν 

µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

πλατφόρµες, τις βάσεις δεδοµένων και τα 

συστήµατα προειδοποίησης που ήδη 

υφίστανται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το 

σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και 

τα συστήµατα εκ των προτέρων 

πληροφοριών για τους επιβάτες (APIS) και 
να δοθεί στις αρχές επιβολής του νόµου 
δυνατότητα πρόσβασης στις τηλεφωνικές 
και ταξιδιωτικές πληροφορίες για 
υπόπτους ή ακόµη και για οµάδες 
υπόπτων, όταν συνδέονται µε 
συγκεκριµένη απειλή· οι αρχές επιβολής 
του νόµου πρέπει να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητες αυτές και να 
εντείνουν τη µεταξύ τους συνεργασίας, 
µεταξύ άλλων µέσω της σύστασης κοινών 
ανακριτικών/ερευνητικών οµάδων και µε 
την αρωγή οργανισµών της ΕΕ όπως η 
Ευρωπόλ, η Eurojust και η Ευρωπαϊκή 
Αστυνοµική Ακαδηµία (Cepol)·  

Or. en 
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 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Τροπ. 10 

Τροπολογία  10 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Μέτρα κατά της τροµοκρατίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  20 α. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει επίσηµα την πρόταση 
σχετικά µε το σύστηµα της ΕΕ για τις 
καταστάσεις µε τα ονόµατα των 
επιβατών (PNR) µε βάση τα κριτήρια που 
όρισε το ∆ικαστήριο στην απόφασή του 
σχετικά µε την οδηγία για τη διατήρηση 
δεδοµένων· αναθέτει στη νοµική του 
υπηρεσία να διεξαγάγει παρόµοια 
αναθεώρηση εντός έξι εβδοµάδων από 
την έγκριση του παρόντος ψηφίσµατος· 
εµµένει στην άποψη ότι ένα γενικευµένο 
πρόγραµµα επιτήρησης1, όπως αυτό που 
διαφαίνεται από την πρόταση της ΕΕ για 
τα δεδοµένα PNR δεν µπορεί να εγκριθεί 
προτού το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
αποφανθεί όσον αφορά τη συµφωνία 
µεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη διαβίβαση και 
επεξεργασία δεδοµένων από τις 
καταστάσεις µε τα ονόµατα των 
επιβατών, όπως είχε ζητήσει το 
Κοινοβούλιο µε ψήφισµά του τον 
Νοέµβριο του 20142. 

____________ 
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1 SJ-0890/14, παράγραφοι 63 και 64.  
2 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P8_TA (2014)005 (25 
Νοεµβρίου 2014). 

Or. en 
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10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Τροπ. 11 

Τροπολογία  11 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Μέτρα κατά της τροµοκρατίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  18 α. διατυπώνει εκ νέου την έκκλησή του 
για προαγωγή της κρυπτογράφησης εν 
γένει, συµπεριλαµβανοµένων του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και των 
σύντοµων κειµενικών µηνυµάτων 
(SMS)1· επισηµαίνει ότι η απαγόρευση 
της κρυπτογράφησης µπορεί να έχει 
δυσµενείς συνέπειες στην προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων που 
διαβιβάζονται µέσω επικοινωνιακών, 
εµπορικών και χρηµατοοικονοµικών 
δικτύων και µέσω κυβερνητικών και 
άλλων κρίσιµης σηµασίας συστηµάτων, 
διότι θα τα καθιστούσε ευάλωτα σε κάθε 
είδους υποκλοπή για εγκληµατικούς και 
άλλους σκοπούς· 

____________ 
1 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
12ης Μαρτίου 2014 σχετικά µε το πρόγραµµα 
παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής 
ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα 
παρακολούθησης σε διάφορα κράτη µέλη και τον 
αντίκτυπό τους στα θεµελιώδη δικαιώµατα των 
πολιτών της ΕΕ, και µε τη διατλαντική 
συνεργασία στον τοµέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων, Κείµενα που εγκρίθηκαν, 
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P7_TA(2014)0230 (παράγραφος 107). 
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10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Τροπ. 12 

Τροπολογία  12 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Μέτρα κατά της τροµοκρατίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  7 α. επαναλαµβάνει ότι σκοπός του 
συστήµατός µας ποινικής δικαιοσύνης θα 
πρέπει να είναι η αναµόρφωση των 
ατόµων ώστε να µην αποτελούν πλέον 
κίνδυνο για την κοινωνία όταν 
επιστρέφουν στους κόλπους της· καλεί τα 
κράτη µέλη να επενδύσουν για τον σκοπό 
αυτό στο απαιτούµενο ανθρώπινο 
δυναµικό· εκφράζει την υποστήριξή του 
σε πρωτοβουλίες 
αποριζοσπαστικοποίησης όπως αυτές 
που εφαρµόζει η πόλη της ∆ανίας 
Aarhus· 

Or. en 
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10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Τροπ. 13 

Τροπολογία  13 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Μέτρα κατά της τροµοκρατίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 21 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

21. υποστηρίζει ένθερµα την καλύτερη 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των 

αρχών επιβολής του νόµου των κρατών 

µελών και των οργανισµών της ΕΕ· τονίζει 

επίσης την ανάγκη να βελτιωθεί, να 

ενταθεί και να επιταχυνθεί η ανταλλαγή 

πληροφοριών για την επιβολή του νόµου 

σε παγκόσµιο επίπεδο· απευθύνει έκκληση 

για αποτελεσµατικότερη επιχειρησιακή 

συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και 

τρίτων χωρών µέσω της χρήσης των 

πολύτιµων µέσων που υπάρχουν, όπως 

είναι οι κοινές οµάδες έρευνας, το 

πρόγραµµα παρακολούθησης της 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και οι 

συµφωνίες περί κατάστασης ονοµάτων 

επιβατών (PNR), και για ταχύτερη και 

αποτελεσµατικότερη ανταλλαγή των 

σχετικών δεδοµένων και πληροφοριών, µε 

την επιφύλαξη των ανάλογων 

διασφαλίσεων περί ιδιωτικότητας και 

προστασίας των δεδοµένων· 

21. υποστηρίζει ένθερµα την καλύτερη 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των 

αρχών επιβολής του νόµου των κρατών 

µελών και των οργανισµών της ΕΕ· τονίζει 

επίσης την ανάγκη να βελτιωθεί, να 

ενταθεί και να επιταχυνθεί η ανταλλαγή 

πληροφοριών για την επιβολή του νόµου 

σε παγκόσµιο επίπεδο· απευθύνει έκκληση 

για αποτελεσµατικότερη επιχειρησιακή 

συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και 

τρίτων χωρών µέσω της χρήσης των 

αξιόλογων µέσων που υπάρχουν, όπως 

είναι οι κοινές οµάδες έρευνας, το 

πρόγραµµα παρακολούθησης της 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και οι 

συµφωνίες περί κατάστασης ονοµάτων 

επιβατών (PNR), και για ταχύτερη και 

αποτελεσµατικότερη ανταλλαγή των 

σχετικών δεδοµένων και πληροφοριών, µε 

την επιφύλαξη των ανάλογων 

διασφαλίσεων περί προστασίας των 

δεδοµένων και ιδιωτικότητας· ζητεί η 
συλλογή προσωπικών δεδοµένων να 
περιορίζεται σε εντοπισµένους υπόπτους 
και σε εντοπισµένες πτήσεις που 
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παρουσιάζουν επικινδυνότητα· 

Or. en 

 

 


