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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. εγκρίνει την κοινή δήλωση του 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν 

ψήφισμα· 

Or. en 

Προς ενημέρωση, η δήλωση έχει ως εξής: 

«Κοινή δήλωση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη θέσπιση της οδηγίας 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

 

 

Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη υπογράμμισαν την ανάγκη να 

ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και παράλληλα να προωθηθεί η 

τήρηση των κοινών μας αξιών, όπως το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων. Για να δοθεί ευρύτερη απάντηση στην εξελισσόμενη τρομοκρατική απειλή, ένα 

πλαίσιο αυξημένης ποινικοποίησης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να 

συνοδεύεται από αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που 

οδηγεί στην τρομοκρατία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 

τρομοκρατικά εγκλήματα. 

 

Στο πνεύμα αυτό, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της εκφράζουν συλλογικά τη 

δέσμευσή τους - στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους - να συνεχίσουν να 

αναπτύσσουν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης και να επενδύουν σε αυτά, ως μέρος μιας 

ολοκληρωμένης διατομεακής προσέγγισης που θα περιλαμβάνει όλες τις συναφείς πολιτικές, 

ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, καθώς και 

όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων τις οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών, τις τοπικές κοινότητες ή τους βιομηχανικούς εταίρους. 
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Η Επιτροπή θα στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών, παρέχοντας ιδίως 

χρηματοδοτική στήριξη σε σχέδια που αποσκοπούν στην ανάπτυξη εργαλείων για την 

αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και μέσω πρωτοβουλιών και δικτύων σε επίπεδο ΕΕ, 

όπως το δίκτυο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση. 

 

Το Συμβούλιο της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υπογραμμίζουν την ανάγκη αποτελεσματικής και έγκαιρης ανταλλαγής όλων των σχετικών 

πληροφοριών για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων 

μεταξύ των αρμόδιων αρχών της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι καθοριστικής σημασίας η 

πλήρης αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων ενωσιακών μέσων, διαύλων και οργανισμών για 

την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και η ταχεία εφαρμογή όλης της θεσπιζόμενης 

νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα αυτό. 

 

Τα τρία θεσμικά όργανα επιβεβαιώνουν την ανάγκη να αξιολογηθεί η λειτουργία του γενικού 

ενωσιακού πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών και να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες 

ελλείψεις με συγκεκριμένες δράσεις, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα του χάρτη πορείας για την 

ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη διαχείριση των πληροφοριών, 

περιλαμβανομένων λύσεων διαλειτουργικότητας στον τομέα της ΔΕΥ.» 

 


