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B8-0058/2016 

Πρόηαζη υηθίζμαηος ηοσ Εσρφπαχκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηην εθαρμογή ης 

ρήηρας αμοιβαίας ζσνδρομής, άρθρο 42 παράγραθος 7 ηης Σσνθήκης για ηην 

Εσρφπαχκή Ένφζη 

(2015/3034(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο Μαδξίηεο ην 2004, ηηο ηξνκνθξαηηθέο 

επηζέζεηο ζην Λνλδίλν ην 2005, ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηηο Βξπμέιιεο ην 2014 

θαη ηηο πνιιαπιέο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζην Παξίζη ην 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηελ νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο ελώπηνλ ηεο 

θνηλήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γαιιηθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηνλ ηίηιν V ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΣΔΔ) θαη ην 

άξζξν ηεο 42 παξάγξαθνο 7, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 222 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΣΛΔΔ), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 4 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΣΛΔΔ), 

– έρνληαο ππόςε ηελ Δπξσπατθή Σηξαηεγηθή Αζθάιεηαο πνπ εγθξίζεθε από ην 

Δπξσπατθό Σπκβνύιην ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2003, θαη ηελ έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο πνπ εγθξίζεθε από ην Δπξσπατθό Σπκβνύιην ζηηο 11-12 Γεθεκβξίνπ 

2008, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 22αο Ννεκβξίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηηο ξήηξεο 

ακνηβαίαο άκπλαο θαη αιιειεγγύεο: πνιηηηθή θαη επηρεηξεζηαθή δηάζηαζε
1
, 

– έρνληαο ππόςε ηνλ Φάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ VII θαη ην άξζξν 51, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ άκπλα θαη ηελ αζθάιεηα, πνπ 

ελέθξηλε ην Δπξσπατθό Σπκβνύιην ζηηο 19-20 Γεθεκβξίνπ 2013, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ άκπλα θαη ηελ αζθάιεηα, πνπ 

ελέθξηλε ην Δπξσπατθό Σπκβνύιην ζηηο 25-26 Ηνπλίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ Δμσηεξηθώλ 

Υπνζέζεσλ (ησλ Υπνπξγώλ Άκπλαο) ζηηο 16 θαη 17 Ννεκβξίνπ 2015, ππό ηελ 

πξνεδξία ηεο Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, θπξίαο Federica Mogherini, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

                                                 
1
 ΔΔ C 419 ηεο 16.12.2015, ζ. 138. 
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Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ έρεη ππνζηεί πνιπάξηζκεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο από 

ην 2004, θαηά ηηο νπνίεο εθαηνληάδεο άηνκα έραζαλ ηε δσή ηνπο θαη ρηιηάδεο 

ηξαπκαηίζηεθαλ· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη πιένλ πξόζθαηεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηεο ΔΔ θαη ηνπο πνιίηεο ηεο ζην Παξίζη, ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 

2015, είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην 130 επξσπαίσλ θαη ηνλ ηξαπκαηηζκό 368· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη πθίζηαηαη κηα ζπλερηδόκελε θαη απμαλόκελε ηξνκνθξαηηθή 

απεηιή ζε όιε ηελ ΔΔ, πνπ πξνσζεί δξακαηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεπζεξηώλ 

ησλ πνιηηώλ ηεο ΔΔ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη σο αληίδξαζε ζηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζην Παξίζη ζηηο 13 

Ννεκβξίνπ 2015, ε Γαιιηθή Κπβέξλεζε επηθαιέζηεθε επίζεκα ηε ξήηξα ακνηβαίαο 

ζπλδξνκήο (άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΣΔΔ))· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αξρή ηεο ζπιινγηθήο άκπλαο πνπ θαηνρπξώλεηαη ζην άξζξν 

V ηνπ Βνξεηναηιαληηθνύ Σπκθώλνπ (ΝΑΤΟ) ζα έπξεπε λα έρεη ην ίδην βάξνο κε ην 

άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 ηεο ΣΔΔ γηα ηελ ΔΔ· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αιιειεγγύε, ε ελίζρπζε θαη ακνηβαία ζπλδξνκή κεηαμύ ησλ 

θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κέζσ ηεο πξνζθπγήο ζηα κέζα ηεο 

Έλσζεο, απνηεινύλ ηκήκα ησλ ζεκειίσλ ηεο ΔΔ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε εζσηεξηθή αζθάιεηα θαη ν αγώλαο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο 

απνηεινύλ πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ ΔΔ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη απαηηείηαη κηα θνηλή 

ζηξαηεγηθή γηα όια ηα θξάηε κέιε· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο νθείινπλ λα παύζνπλ λα 

αλαζέηνπλ ζε εμσηεξηθνύο θνξείο ηε ζηξαηεγηθή ηνπο θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο όζνλ 

αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ άκπλα· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Ύπαηε Δθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο 

Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο έρεη ηελ επζύλε λα ζπληνλίδεη θαη λα δξα 

πξννξαηηθά ζε ηνκείο παξόκνηαο ζεκαζίαο όπσο νη αλσηέξσ· 

Η ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε νηθνδόκεζε ηθαλνηήησλ αζθάιεηαο θαη άκπλαο ε νπνία 

θαηνρπξώλεηαη ζηηο Σπλζήθεο εμαθνινπζεί λα κελ έρεη νινθιεξσζεί· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ηα θξάηε κέιε είλαη ππεύζπλα γηα λα επηηύρνπλ κηα Δπξσπατθή Έλσζε 

Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δπξσπατθή Έλσζε Αζθάιεηαο θαη 

Άκπλαο ζα επηηξέςεη λα ππάξμεη έλα ηζρπξόηεξν ΝΑΤΟ, πξνσζώληαο σο εθ ηνύηνπ 

πεξαηηέξσ θαη θαηά ηξόπν πην απνηειεζκαηηθό κηα επξσπατθή, δηαηιαληηθή θαη 

παγθόζκηα αζθάιεηα θαη άκπλα· 

1. εθθξάδεη ηελ πιήξε αιιειεγγύε ηνπ πξνο όια ηα ζύκαηα ησλ ηξνκνθξαηηθώλ 

επηζέζεσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρώξα ζηελ ΔΔ από ην 2004, θαζώο θαη ζηηο νηθνγέλεηεο θαη 

ηνπο θίινπο ηνπο· 

2. αλαγλσξίδεη θαη ραηξεηίδεη ηελ νκόθσλε ζηήξημε πνπ δόζεθε ζηε Γαιιία απ' όια ηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ· ραηξεηίδεη ηελ πξνζπκία όισλ ησλ θξαηώλ κειώλ λα παξάζρνπλ 
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όιε ηελ απαξαίηεηε βνήζεηα θαη ζπλδξνκή· 

3. ζεκεηώλεη κε ηθαλνπνίεζε ηηο πξόζζεηεο εηζθνξέο ηθαλνηήησλ πνπ δηαηίζεληαη ζην 

πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο· θαιεί όια ηα θξάηε κέιε λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ άλεπ όξσλ θαη δηαξθή ππνζηήξημε· ραηξεηίδεη ην ξόιν ηεο Γαιιίαο σο 

θαηαιύηε ζηελ θνηλή απηή πξνζπάζεηα· 

4. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλόο όηη γηα πξώηε θνξά γίλεηαη επίθιεζε ηεο ξήηξαο 

ακνηβαίαο ζπλδξνκήο (άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε)· πηζηεύεη όηη ε παξνύζα πεξίπησζε ζα δεκηνπξγήζεη έλα πξνεγνύκελν γηα ηε 

κειινληηθή ρξήζε απηήο ηεο ξήηξαο· 

5. εθθξάδεη ηελ ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 42 παξάγξαθνο 7 ηεο 

ΣΔΔ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηξόπν πξννξαηηθό ή ζπληνληζκέλν από ηελ Ύπαηε 

Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, 

νδεγώληαο ζε κηα ρακέλε επθαηξία λα ζεκαηνδνηήζεη κηα πξαγκαηηθή επξσπατθή 

αληίδξαζε· ππελζπκίδεη όηη πνιινί επηρεηξεζηαθνί πεξηνξηζκνί πιεξνύληαη θαη όηη 

νξηζκέλα ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ, εηδηθόηεξα ην Δπξσπατθό Σπκβνύιην, δελ ελεξγνύλ 

σο δηακεζνιαβεηέο θαη δελ ρξεζηκνπνηνύλ πιήξσο ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί κηα ζπιινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή απάληεζε ζε ζρέζε κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο ξήηξαο ακνηβαίαο ζπλδξνκήο· 

6. θαιεί ηελ Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθό Σπκβνύιην θαη ηελ 

Δπηηξνπή, λα εληνπίζεη ηα ζρεηηθά ελσζηαθά κέζα θαη δηαδηθαζίεο εληόο ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηεο ξήηξαο ακνηβαίαο ζπλδξνκήο (άξζξν 42 παξάγξαθνο 7) πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληνλίζεη θαη λα θαζνδεγήζεη παξόκνηεο επηρεηξήζεηο· 

7. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ηελ αλππαξμία θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ θαη αλάιπζεο 

ζρεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ξήηξαο ακνηβαίαο ζπλδξνκήο, γεγνλόο ην νπνίν 

νδήγεζε ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ησλ ad-hoc κέηξσλ θαη ηεο ad-hoc δηαρείξηζεο 

θαη ζπλεξγαζίαο· 

8. ζεσξεί ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ξήηξαο ακνηβαίαο ζπλδξνκήο σο κνλαδηθή επθαηξία γηα 

ηελ ζέζπηζε κηαο ηζρπξήο θαη βηώζηκεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο· 

είλαη ηεο γλώκεο όηη κόλν κε κηα απηόλνκε ηθαλόηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη 

άκπλαο ζα είλαη ε ΔΔ έηνηκε θαη εμνπιηζκέλε λα αληηκεησπίζεη ηηο ηεξάζηηεο 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο απεηιέο θαη πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο· 

9. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζηνλ Πξόεδξν ηνπ 

Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ, ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηελ Αληηπξόεδξν 

ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα ηηο Δμσηεξηθέο Υπνζέζεηο θαη ηελ 

Πνιηηηθή Αζθάιεηαο, ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ ΝΑΤΟ θαη ην Γεληθό Γξακκαηέα ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ. 


