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Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης – 

πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

[έγγραφο COM (2015) 625] 

 

1.  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών (στο εξής «η επιτροπή») εξέτασε την υπό 

αναφορά πρόταση οδηγίας τόσο από την άποψη της ουσίας των προτεινόμενων 

ρυθμίσεων όσο και σε σχέση με το πλαίσιο της Συνθήκης της ΕΕ αναφορικά με την 

εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και ειδικότερα τα 

άρθρα 5(3), το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου (Αρ. 2)  και το άρθρο 12(β). 

 

2.  Συνοπτική αναφορά στην ουσία και στους στόχους της πρότασης οδηγίας  

 

Η πρόταση για νέα οδηγία κατά της τρομοκρατίας επιχειρεί, σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να καλύψει κενά του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, προβλέπει 

κοινούς ορισμούς για τις τρομοκρατικές ενέργειες και στοχεύει σε πιο αποτελεσματικές 

κυρώσεις κατά των δραστών. Επίσης, τροποποιεί το ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΕ 

σχετικά με την ποινικοποίηση των ενεργειών που συνδέονται με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες. Ειδικότερα, επιχειρεί να ενσωματώσει στη νομοθεσία της ΕΕ διεθνείς 

υποχρεώσεις, όπως της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ [(ΑΣΑΗΕ) 

2178 (2014)] για τους ξένους τρομοκράτες μαχητές και το πρόσφατα εκδοθέν Πρόσθετο 

Πρωτόκολλο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της 

τρομοκρατίας. Η πρόταση οδηγίας ποινικοποιεί: τα ταξίδια για σκοπούς που συνδέονται 

με την τρομοκρατία, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ· τη χρηματοδότηση, τη 

διοργάνωση και τη διευκόλυνση τέτοιων ταξιδιών· την απόκτηση εκπαίδευσης για 

σκοπούς που συνδέονται με την τρομοκρατία· την παροχή κεφαλαίων για την τέλεση 
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τρομοκρατικών πράξεων· τη στρατολόγηση και την εκπαίδευση για σκοπούς 

τρομοκρατίας· τη σχετική προπαγάνδα, μεταξύ άλλων μέσω του διαδικτύου. Αποσκοπεί 

περαιτέρω στην παροχή προστασίας και συνδρομής στα θύματα τρομοκρατίας. 

 

3.    Η θέση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών 

 

3.1.  Η επιτροπή συζήτησε την πρόταση οδηγίας σε δύο συνεδρίες της. Στο πλαίσιο της 

εξέτασης του θέματος είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί τόσο για τις εξελίξεις σε επίπεδο 

ΕΕ όσο και για τις θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως και τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας.  

 

3.2.  Η επιτροπή συμμερίζεται πλήρως την άποψη αναφορικά με την ανάγκη ενίσχυσης 

της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και αναβάθμισης του υφιστάμενου πλαισίου 

προστασίας των ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα υπό το φως των πρόσφατων 

τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι. Περαιτέρω, η επιτροπή δεν αμφισβητεί το 

γεγονός ότι το πρόβλημα που επιχειρείται να ρυθμιστεί με την υπό αναφορά πρόταση 

οδηγίας έχει σαφώς διασυνοριακές διαστάσεις. 

 

3.3.  Η επιτροπή αναγνωρίζει και υποστηρίζει την ανάγκη εφαρμογής από τα κράτη της 

απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ [(ΑΣΑΗΕ) 2178 (2014)] και του 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

πρόληψη της τρομοκρατίας. 

 

3.4.  Περαιτέρω, η επιτροπή υποστηρίζει τη θεσμοθέτηση της παροχής προστασίας και 

συνδρομής στα θύματα της τρομοκρατίας. 

 

3.5. Το ερώτημα που εύλογα προκύπτει είναι κατά πόσο η πρόταση προβλέπει 

ανάλογο ή δυσανάλογο περιορισμό δικαιωμάτων σε σχέση με το σκοπό που 

επιδιώκεται. Στο έγγραφό της [COM (2015) 625], η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε 

δισέλιδη αναφορά (σελ. 15-17) στα θεμελιώδη δικαιώματα, υποστηρίζοντας ότι «η 

ασφάλεια και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν αποτελούν 



 3 

αντικρουόμενους στόχους, αλλά συμβατές και συμπληρωματικές επιδιώξεις πολιτικής». 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαλείται στο έγγραφό της και σχετική νομολογία του ΔΕΚ, 

τις αξίες στο άρθρο 2 της Συνθήκης της ΕΕ, αλλά και το άρθρο 52(1) του Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συμπληρώνοντας ότι «κάθε περιορισμός στην άσκηση 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στο 

άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, δηλαδή υπόκεινται 

στην αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με το θεμιτό σκοπό της πραγματικής επίτευξης 

στόχων γενικού συμφέροντος που αναγνωρίζονται από την Ένωση ή την ανάγκη 

προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων, προβλέπεται από τη 

νομοθεσία και σέβεται την ουσία των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών». 

 

3.6.  Δεδομένου ότι η υπό αναφορά πρόταση οδηγίας σαφώς περιορίζει θεμελιώδη 

δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη θέση (σελ. 16) ότι η αρχή της 

αναλογικότητας σε σχέση με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τηρείται μέσω 

του περιορισμού του εύρους των αδικημάτων σε ότι είναι αναγκαίο, ώστε να καταστεί 

δυνατή η αποτελεσματική δίωξη των πράξεων που συνιστούν ιδιαίτερη απειλή για την 

ασφάλεια. Σχετικές με αυτή της τη θέση είναι οι αιτιολογικές σκέψεις 19 και 20 στο 

κείμενο της πρότασης (σελ. 31-32). Περαιτέρω, αναφέρεται ότι τα δεδομένα υπόπτων 

πρέπει να διέπονται από τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ότι η υπό αναφορά πρόταση οδηγίας δεν περιέχει πρόνοιες για 

τροποποίηση αυτού του καθεστώτος προστασίας. 

 

3.7.  Στην πράξη, ωστόσο, δεν θα είναι πάντοτε εύκολο ή σαφές αν η παροχή 

εκπαίδευσης (άρθρο 7 της προτεινόμενης οδηγίας) ή η λήψη εκπαίδευσης (άρθρο 8) ή η 

διενέργεια ταξιδιού στο εξωτερικό ή η οργάνωση τέτοιων ταξιδιών (άρθρα 9 και 10) 

γίνεται για λόγους που σχετίζονται με την τρομοκρατία και αποσκοπούν στην τέλεση 

των αδικημάτων του άρθρου 3 της προτεινόμενης νομοθεσίας. Δεδομένου ότι υπάρχει ο 

κίνδυνος συναφείς δραστηριότητες να θεωρηθεί εσφαλμένα ότι εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι απαιτείται 

η απόδειξη πρόθεσης του δράστη για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα. 
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3.8.  Η επιτροπή επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας που, βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, πρέπει να διέπουν τις 

νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, επιβάλλουν την ύπαρξη εγγράφου εκτίμησης των 

επιπτώσεων (impact assessment document) μιας προτεινόμενης νομοθεσίας. Στην 

προκειμένη περίπτωση, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι κατ΄ εξαίρεση δεν 

έχει εκπονήσει έγγραφο εκτίμησης επιπτώσεων για ένα τόσο σημαντικό νομοθέτημα, 

επικαλούμενη την «επείγουσα ανάγκη βελτίωσης του πλαισίου της ΕΕ για αύξηση της 

ασφάλειας στον απόηχο των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων, μεταξύ άλλων με 

την ενσωμάτωση διεθνών υποχρεώσεων και προτύπων....» . H απουσία εγγράφου 

εκτίμησης επιπτώσεων δεν επιτρέπει στους αποδέκτες της προτεινόμενης νομοθεσίας – 

μεταξύ άλλων και στα εθνικά κοινοβούλια- να διαπιστώσουν με βεβαιότητα την 

αναγκαιότητα εκπόνησης της νέας νομοθεσίας, ούτε παρέχεται πληροφόρηση κατά 

πόσον υπήρχαν εναλλακτικές επιλογές σε επίπεδο κρατών μελών - ενίσχυση 

υφιστάμενων δομών και ενδυνάμωση της εφαρμογής υφιστάμενων μέτρων- και για 

ποιους λόγους αυτές απορρίπτονται ως ανεπαρκείς. 

 

3.9. Η επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η  Ένωση 

πρέπει να αναπτύσσει δράση μόνο εάν και στο βαθμό που οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι 

αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται, συνεπώς, λόγω 

των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης δράσης, να επιτευχθούν 

καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ. Ειδικότερα, δεδομένου ότι η λήψη των αποφάσεων σύμφωνα 

με την εν λόγω αρχή πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό εγγύτερα στους πολίτες, η ΕΕ 

αναλαμβάνει ρυθμιστική δράση, μεταξύ άλλων, αν οι υπερεθνικές πτυχές σε ένα τομέα, 

δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τη λήψη εθνικών μέτρων και αν η 

δράση της Ένωσης σε σύγκριση με τη δράση των κρατών μελών παρέχει σαφή 

πλεονεκτήματα λόγω της κλίμακας στην οποία θα διεξαχθεί ή των αποτελεσμάτων της. 

Περαιτέρω, η αρχή της αναλογικότητας επιβάλλει την μη υπέρβαση του αναγκαίου 

μέσου για την επίτευξη του στόχου μιας δράσης.  
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3.10.  Σε σχέση με τα πιο πάνω, το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου (Αριθ. 2) της Συνθήκης 

της Λισαβόνας σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, προβλέπει τα ακόλουθα: 

 

«Τα σχέδια νομοθετικών πράξεων αιτιολογούνται σε σχέση με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης πρέπει να 

περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη έκθεση βάσει της οποίας μπορεί να κριθεί η τήρηση των 

αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να 

περιέχει στοιχεία εκτίμησης των δημοσιονομικών επιπτώσεων της πράξης καθώς και, 

εφόσον πρόκειται για οδηγία, των συνεπειών της ως προς τις ρυθμίσεις που πρέπει να 

εφαρμοσθούν από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της 

περιφερειακής νομοθεσίας. Οι λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ένας στόχος της 

Ένωσης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης στηρίζονται σε 

ποιοτικούς και, οσάκις είναι δυνατόν, σε ποσοτικούς δείκτες. Στα σχέδια νομοθετικών 

πράξεων λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη το τυχόν οικονομικό ή διοικητικό βάρος 

που βαρύνει την Ένωση, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, 

τους οικονομικούς φορείς και τους πολίτες να είναι το ελάχιστο δυνατό και ανάλογο 

προς τον επιδιωκόμενο στόχο». 

 

3.11.  Στην προκειμένη περίπτωση, η επιτροπή κρίνει ότι, ακριβώς λόγω της απουσίας 

εγγράφου εκτίμησης επιπτώσεων, δεν διαφαίνεται κατά πόσο η ρύθμιση σε 

πανευρωπαϊκή βάση των αδικημάτων που προτείνονται παρέχει σαφή πλεονεκτήματα 

σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, ούτε διαπιστώνεται με βεβαιότητα ότι οι 

προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν υπερβαίνουν το απαραίτητο μέτρο ή αν η ρυθμιστική 

δράση της Ένωσης θα έπρεπε ενδεχομένως να ήταν πιο περιορισμένη (ενδεχομένως 

μέσω του περιορισμού του εύρους των αδικημάτων).  

 

3.12. Σε συνέχεια των πιο πάνω, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις 

και συζητήσεις επί της πρότασης στο επίπεδο της ΕΕ, όπως το πρόσφατο Άτυπο 

Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο Άμστερνταμ στις 

25 και 26 Ιανουαρίου 2016, όπου συζητήθηκαν μέτρα ενίσχυσης της καταπολέμησης 
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της τρομοκρατίας και μια σειρά επιλογών και μέτρων που αφορούν ενδυνάμωση των 

υφιστάμενων μέτρων και δομών προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

3.13.  Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η επιτροπή έλαβε υπόψη την επίκληση εκ μέρους της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής της επείγουσας ανάγκης αναβάθμισης του πλαισίου της ΕΕ για 

την αύξηση της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών ως το λόγο για την κατ΄ εξαίρεση 

εκπόνηση μιας νομοθετικής πρότασης χωρίς έγγραφο εκτίμησης επιπτώσεων. Ωστόσο, 

σύμφωνα με την επιτροπή, μια τόσο σημαντική νομοθετική πρόταση που προϋποθέτει 

σοβαρό περιορισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να μη συνοδεύεται από 

εκτίμηση επιπτώσεων. Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναφορές στα θεμελιώδη 

δικαιώματα όπως περιλαμβάνονται στο αιτιολογικό πλαίσιο της πρότασης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως συνοπτικά αναφέρονται πιο πάνω στο παρόν έγγραφο. 

Ωστόσο, διατυπώνει τη θέση ότι οι εγγυήσεις για το σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων θα έπρεπε να περιλαμβάνονται ως πρόνοιες στο διατακτικό μέρος της 

πρότασης οδηγίας και ως εκ τούτου καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενσωματώσουν 

επαρκείς εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην εν λόγω πρόταση και υποστηρίζει 

οποιεσδήποτε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση στο επίπεδο της ΕΕ. 

 

4. Συμπέρασμα 

 
Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών κρίνει ότι στην 

προκειμένη περίπτωση δεν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του 

Πρωτοκόλλου (Αριθ. 2) της Συνθήκης της ΕΕ. Ωστόσο, λόγω της επείγουσας ανάγκης 

για τη λήψη περαιτέρω μέτρων στα πλαίσια του αγώνα κατά της τρομοκρατίας, η 

επιτροπή, με την παρούσα συνεισφορά της στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, καλεί 

τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενσωματώσουν στο κείμενο της πρότασης επαρκείς 

εγγυήσεις σε σχέση με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των 

πολιτών, καθώς και να εξετάσουν το ενδεχόμενο περιορισμού του εύρους των 

αδικημάτων και της αποφυγής της περαιτέρω ποινικοποίησης της ζωής των ευρωπαίων 

πολιτών, μέσα από την εξέταση της ενδυνάμωσης των υφιστάμενων δομών και μέτρων. 


