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B8-0060/2016 

Πρόταση υηυίσματος τοσ Εσρφπαχκού Κοινοβοσλίοσ στετικά με την ευαρμογή τοσ 

άρθροσ 42 παράγραυος 7 της Σσνθήκης για την Εσρφπαχκή Ένφση 

(2015/3034(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 21 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΣΔΔ), 

– έρνληαο ππόςε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2015 ζρεηηθά κε 

κηα αλαλεσκέλε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα γηα ηελ πεξίνδν 2015-

2020, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(ΣΔΔ), 

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

θαη ηνλ νξηζκό ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κε ηελ απόθαζε 2014/415/ΔΔ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, 

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

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο 13 Ννεκβξίνπ 2015, κηα ζεηξά από 

ζρεδόλ ηαπηόρξνλεο επηζέζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Παξίζη, κε απνηέιεζκα 130 

λεθξνύο θαη 368 ηξαπκαηίεο·  

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ηξνκνθξαηηθή νκάδα Daesh αλέιαβε ηελ επζύλε γηα 

παξόκνηνπ είδνπο επηζέζεηο, πξνεηδνπνηώληαο όηη πεξηζζόηεξεο επηζέζεηο ζα 

αθνινπζήζνπλ ζην κέιινλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Σπλζήθε ηεο Ληζαβόλαο εηζήγαγε ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 

7 ηεο ΣΔΔ («ξήηξα ακνηβαίαο άκπλαο») θαη ην άξζξν 222 ηεο ΣΛΔΔ («ξήηξα 

αιιειεγγύεο») κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ αζθαιείαο ησλ θξαηώλ 

κειώλ·  

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη επηά έηε κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο Σπλζήθεο Ληζαβόλαο 

εμαθνινπζνύλ λα κελ πθίζηαληαη εθηειεζηηθέο ξπζκίζεηο ώζηε λα ηεζεί ε ξήηξα 

ακνηβαίαο άκπλαο ηνπ άξζξνπ 42 παξάγξαθνο 7 ζε εθαξκνγή· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηελ Γεπηέξα, 16 Ννεκβξίνπ 2015, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

θνηλήο ζπλεδξίαζεο ησλ δύν ζσκάησλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζηηο Βεξζαιιίεο, ν Πξόεδξνο 

Οιάλη (Hollande) δήισζε όηη «ε Γαιιία είλαη ζε εκπόιεκε θαηάζηαζε» θαη, κε κηα 

αηθληδηαζηηθή θίλεζε, επηθαιέζηεθε ην άξζξν 42, παξάγξαθνο 7 ηεο ΣΔΔ·  

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 ηεο ΣΔΔ πξνβιέπεη όηη «ζε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θξάηνο κέινο δερζεί έλνπιε επίζεζε ζην έδαθόο ηνπ, ηα 

άιια θξάηε κέιε νθείινπλ λα ηνπ παξάζρνπλ βνήζεηα θαη ζπλδξνκή κε όια ηα κέζα 
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πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο»· ιακβάλνληαο ππόςε όηη γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία 

έρεη γίλεη επίθιεζε ηεο ελ ιόγσ ξήηξαο·  

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Δμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

ηεο 17εο Ννεκβξίνπ 2015, νη ππνπξγνί άκπλαο ηεο ΔΔ εμέθξαζαλ ηελ νκόθσλε θαη 

πιήξε ζηήξημή ηνπο ζηε Γαιιία θαη ηελ εηνηκόηεηα ηνπο λα παξάζρνπλ ηελ αλαγθαία 

βνήζεηα θαη ζπλδξνκή·  

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε, όηη επηιέγνληαο λα επηθαιεζζεί ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 ηεο 

ΣΔΔ έλαληη ηνπ άξζξνπ 222 ηεο ΣΛΔΔ (ξήηξα αιιειεγγύεο ηεο ΔΔ), ν Γάιινο 

Πξόεδξνο ηάρζεθε ππέξ κηαο θαζαξά δηαθπβεξλεηηθήο ιύζεσο (άξζξν 42 παξάγξαθνο 

7 ηεο ΣΔΔ) έλαληη ηεο κεγαιύηεξεο εκπινθήο εθ κέξνπο ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ 

(άξζξν 222 ηεο ΣΛΔΔ)· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ηειεπηαίεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζην έδαθνο ηεο ΔΔ 

έδεημαλ όηη πθίζηαηαη έιιεηςε αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ θαζώο θαη ζνβαξέο αδπλακίεο 

ζηε ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκό κεηαμύ ησλ επξσπατθώλ ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ· 

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ εμαθνινπζεί λα ζηεξείηαη ζπλεθηηθέο θαη 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ βαζύηεξσλ αηηηώλ ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, δειαδή ηεο αλεξγίαο, ηδηαίηεξα κεηαμύ ησλ λέσλ, ηεο άγλνηαο 

θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ηεο ΔΔ· ζεκεηώλεη όηη, 

πέξαλ από ηελ έιιεηςε αλαγλώξηζεο απηώλ ησλ βαζπηέξσλ αηηηώλ ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, ππάξρεη επίζεο έιιεηςε εληαίαο ζηάζεο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή 

ηεο ΔΔ έλαληη απηώλ ησλ ρσξώλ, νη νπνίεο είλαη ππεξβνιηθά ήπηεο έλαληη ησλ 

ηζιακηζηηθώλ εμηξεκηζηηθώλ νκάδσλ, ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπο θαη ησλ δσξεηώλ ηνπο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αληίδξαζε ζηελ εμηξεκηζηηθή βία πξέπεη λα είλαη 

ζηνρνζεηεκέλε, αλαινγηθή θαη εληόο ηνπ πιαηζίνπ δηθαίνπ ώζηε λα είλαη πιήξσο 

απνηειεζκαηηθή· θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηαδήπνηε δξάζε ζα πξέπεη σο εθ ηνύηνπ 

λα ζπλάδεη πιήξσο κε ηνλ Φάξηε ηνπ ΟΖΔ, ηνλ Φάξηε Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο 

ΔΔ θαη ην δηεζλέο δίθαην· 

1. θαηαδηθάδεη κε ηνλ πην έληνλν ηξόπν ηηο απνηξόπαηεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο πνπ 

δηέπξαμε ε Daesh· εθθξάδεη ηελ βαζύηαηε ζπκπάζεηα, αιιειεγγύε θαη ηα 

ζπιιππεηήξηά ηνπ πξνο όια ηα ζύκαηα ησλ ηξνκνθξαηηθώλ επηζέζεσλ θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο· 

2. ζεκεηώλεη ην αίηεκα ηεο Γαιιίαο λα ελεξγνπνηήζεη ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 ηεο 

ΣΔΔ, ηνλ ζηξαηησηηθό ραξαθηήξα ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ θαη ηηο θαζαξά δηαθπβεξλεηηθέο 

επηπηώζεηο ηνπ·  

3. πηζηεύεη όηη, παξά ηελ εμαηξεηηθή ζνβαξόηεηα ησλ επηζέζεσλ, θαη κε δεδνκέλε ηελ 

απόιπηε απξνζπκία ηνπ λα αλαγλσξίζεη ηνλ Daesh σο θπξίαξρν θξάηνο, νη επηζέζεηο 

ζην Παξίζη δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ σο ζηξαηησηηθή επίζεζε πνπ εκπίπηεη εληόο 

ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 42 παξάγξαθνο 7 ηεο ΣΔΔ· 

4. ραηξεηίδεη ηελ νκόθσλε απόθαζε από ηνπο ππνπξγνύο άκπλαο ηεο ΔΔ λα ππνζηεξίμνπλ 

ηε Γαιιία ζε ζπλέρεηα ησλ επηζέζεσλ ζην Παξίζη ηεο 13εο Ννεκβξίνπ 2015· πηζηεύεη, 

σζηόζν, όηη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 42 παξάγξαθνο 7 ηεο ΣΔΔ αληί ηεο ξήηξαο 
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αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 222 ηεο ΣΛΔΔ, πνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα πεξηπηώζεηο 

«ηξνκνθξαηηθώλ επηζέζεσλ», απνηειεί κηα ρακέλε επθαηξία, θαζώο ε ελεξγνπνίεζή 

ηνπ ζα βνεζνύζε, κε ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ, εληζρύνληαο ηνλ 

ζπληνληζκό θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζε επίπεδν ΔΔ·  

5. ηνλίδεη όηη ν αγώλαο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο απαηηεί, θαηά πξώην θαη θύξην ιόγν, ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ βαζύηεξσλ αηηηώλ πνπ νδεγνύλ ζε βία θαη ζε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε, 

θαη σο εθ ηνύηνπ απαηηεί πνιηηηθέο πνπ ζα ζηνρεύνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, ηεο πνιπδεθηηθόηεηαο, ηνπ δηαιόγνπ, ηεο αλνρήο θαη ηεο θαηαλόεζεο κεηαμύ 

ησλ δηαθόξσλ πνιηηηζκώλ θαη ζξεζθεηώλ, θαζώο θαη ηελ κεγαιύηεξε ζπλέπεηα θαη 

ζπλνρή ζηελ πνιηηηθή εμσηεξηθώλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ κε ηηο ηξίηεο ρώξεο· 

6. επαλαιακβάλεη ηελ πεπνίζεζή ηνπ όηη κόλν κηα πνιηηηθή ιύζε ζηελ θξίζε ζην Ηξάθ, ηε 

Σπξία, ηελ Υεκέλε θαη ηε Ληβύε ζα κπνξνύζε πξάγκαηη λα αληηκεησπίζεη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ εμηξεκηζηηθώλ νκάδσλ, ελώ ε ζηξαηησηηθή παξέκβαζε κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζπρλά ζηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη λα εληζρύζεη ηηο δηαδηθαζίεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο·  

7. πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα εληζρύζνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη ηελ 

επηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ κε ηελ 

δηαζύλδεζε ησλ εζληθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ 

πθηζηάκελσλ πιαηζίσλ, όπσο κε ηελ αζθαιή πιαηθόξκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ θαη 

ελεκέξσζεο ηεο Europol (SIENA) θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο άιισλ 

πιαηθνξκώλ θαη ππεξεζηώλ ηεο Europol· 

8. θαιεί ηελ Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο / Ύπαηε εθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα 

Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο λα πξνηείλεη ζην Σπκβνύιην πξαθηηθέο 

δηεπζεηήζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ξήηξαο ακνηβαίαο άκπλαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 

παξάγξαθνο 7 ηεο ΣΔΔ, δηεπθξηλίδνληαο ηδηαίηεξα ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ όξνπ 

«ζηξαηησηηθή επίζεζε», ηηο πεξηζηάζεηο θάησ από ηηο νπνίεο εθαξκόδεηαη αληί ηεο 

ξήηξαο αιιειεγγύεο πνπ πεξηέρεηαη ζην άξζξν 222 ΣΛΔΔ θαη ηνλ ξόιν πνπ ζα 

δηαδξακαηίζνπλ ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ· 

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 ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Πνιηηηθήο Αζθαιείαο θαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ. 


