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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η απόφαση-πλαίσιο 2002/475/JAI αποτέλεσε σημαντικό σταθμό όσον αφορά την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επέτρεψε την εναρμόνιση του 
ορισμού της τρομοκρατίας σε όλα τα κράτη μέλη καθώς και των επιβαλλόμενων ποινών για 
αυτού του είδους τα εγκλήματα. Η Επιτροπή, προκειμένου να εκσυγχρονίσει το νομικό αυτό 
οπλοστάσιο και κυρίως, με την σαφή πρόθεση να καθορίσει κατάλληλο νομικό πλαίσιο για 
την τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο, κατέθεσε πρόταση για την τροποποίηση της 
απόφασης-πλαίσιο, με την οποία προστίθενται στο αρχικό κείμενο τρία εγκλήματα:

 Η δημόσια προτροπή για την διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών

 Η στρατολόγηση τρομοκρατών και

 Η εκπαίδευση τρομοκρατών.

Η Επιτροπή βασίσθηκε σε μεγάλο βαθμό στην Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την πρόληψη της τρομοκρατίας, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα τρία αυτά ποινικά 
αδικήματα. Παρά τα φαινόμενα, η προσθήκη των τριών αυτών αδικημάτων αποτελεί 
αναμφισβήτητη προστιθέμενη αξία, δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής της απόφασης-
πλαίσιο είναι ευρύτερο:

 Πρώτον, ο ορισμός της "τρομοκρατικής δραστηριότητας" που προβλέπεται από 
την απόφαση-πλαίσιο είναι ευρύτερος και πληρέστερος από αυτόν της Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Λόγου χάρη, καμία από τις συμβάσεις του ΟΗΕ στις 
οποίες αναφέρεται δεν καλύπτει τον θάνατο πολιτών από πυροβόλα όπλα (μόνον από 
εκρηκτικά1) και

 Δεύτερον, το νομικό καθεστώς της απόφασης-πλαίσιο είναι πολύ πλήρες και 
περιλαμβάνει λ.χ. και τις ποινές που θα επεβάλοντο αυτομάτως στα τρία 
προαναφερόμενα αδικήματα.

Παρά ταύτα, έχει μεγάλη σημασία τα κράτη μέλη να επικυρώσουν το συντομότερο την 
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας, δεδομένου ότι 
η παράλληλη και συνδυασμένη εφαρμογή και των δύο νομικών πλαισίων θα παρείχε τις 
καλύτερες εγγυήσεις για τους πολίτες της Ένωσης και τους πολίτες των κρατών μελών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.

Όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, 
έχει ιδιαίτερη σημασία να αποσαφηνισθεί εξ αρχής ότι, με το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα 
δικαιώματα αυτά και ειδικότερα η ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι 
εξασφαλίζονται πλήρως τόσο στο επίπεδο της απόφασης-πλαίσιο (άρθρο 1, παράγραφος 2), 
όσο και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 6 της ΣΕΕ και Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ), αλλά και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, οι αρχές και η νομολογία 
της οποίας έχουν εφαρμογή στην ΕΕ. Δεν είναι περιττό να γίνουν διευκρινίσεις ως προς την 

                                               
1 Βλ. παράρτημα της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
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απόφαση-πλαίσιο, επιμένοντας ιδιαίτερα στο θέμα της ελευθερίας της έκφρασης και του 
συνεταιρίζεσθαι με αναφορά στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Είναι πάντως 
ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει σαφές ότι το νομικό σύστημα της ΕΕ προστατεύει, και από 
μόνο του, πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει ρητώς να αποκλείεται οιαδήποτε 
απόπειρα να αντιτίθενται η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (με την έννοια ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί να καταπολεμηθεί 
παρά μόνον εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων): οι στόχοι αυτοί όχι μόνον δεν 
αλληλοαποκλείονται, αλλά και η ύψιστη αιτιολόγηση της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διχοτομία αυτή είναι 
πλαστή, νομικά εσφαλμένη και πολιτικά επικίνδυνη.

Εν τέλει, όσον αφορά την εκπαίδευση τρομοκρατών, προτείνεται να είναι κολάσιμη και η 
απόπειρα τέλεσης αυτού του εγκλήματος, δεδομένου ότι πρέπει να εξετασθεί και το 
ενδεχόμενο ανακάλυψης και διάλυσης υποδομών εκπαίδευσης, χωρίς αυτές να έχουν ακόμη 
χρησιμοποιηθεί.

Τελικώς, η πρόταση της Επιτροπής, η οποία μπορεί βεβαίως να βελτιωθεί, είναι θετική, 
δεδομένου ότι αποτελεί σημαντική πρόοδο για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας στην ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση της Επιτροπής όχι μόνον θα 
επέτρεπε στα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο, αλλά και 
να εξουδετερώσουν κάθε είδους δημόσιου μηνύματος που θα αποτελούσε δημόσια 
παρότρυνση ή απολογία της τρομοκρατίας, με οιοδήποτε μέσον και οπουδήποτε.

Για τους λόγους αυτούς και με την επιφύλαξη των προτεινόμενων τροπολογιών στην 
παρούσα έκθεση, η πρόταση της Επιτροπής μπορεί να εγκριθεί.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Μολονότι η καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο 
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αποτελεί προτεραιότητα, είναι σκόπιμο 
να καταστεί κολάσιμο το αδίκημα της 
δημόσιας παρότρυνσης σε όλα τα κράτη 
μέλη της Ένωσης λόγω της ανάγκης να
εξουδετερωθεί κάθε είδους δημόσιου 
μηνύματος που θα αποτελούσε δημόσια 
παρότρυνση ή απολογία της 
τρομοκρατίας, με οιοδήποτε μέσον και 
οπουδήποτε

Or. es

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι τροποποιήσεις που περιέχονται 
στην παρούσα πρόταση είναι 
συμπληρωματικές της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη της τρομοκρατίας, της 16ης 
Μαΐου 2005 και, ως εκ τούτου, 
παράλληλα με την έναρξη ισχύος της 
παρούσας απόφασης, είναι απαραίτητο 
όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν το 
συντομότερο τη Σύμβαση αυτή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναμφισβήτητα χρήσιμο να περιληφθούν τα αδικήματα που προβλέπονται από τη 
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης, και ειδικότερα στην 
απόφαση-πλαίσιο 2002/475/JAI, διότι τούτο θα επιτρέψει την κατάρτιση ενός πληρέστερου 
νομικού συστήματος για τα αδικήματα αυτού του είδους. Είναι, παρά ταύτα, απαραίτητο τα 
κράτη μέλη να κυρώσουν την Σύμβαση αυτή, δεδομένου ότι η απόφαση-πλαίσιο δεν την 
υποκαθιστά. Η παράλληλα εφαρμογή των δύο κειμένων θα παράσχει αποτελεσματικότερη 
προστασία από τη τρομοκρατία, τόσο στην ΕΕ όσο και στις τρίτες χώρες που είναι μέλη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - εδάφιο -1 (νέο)
Απόφαση 2002/475/ΔΕΥ
Άρθρο 1 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 1, παράγραφος 2,
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
«2. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο επ’ 
ουδενί συνεπάγεται τροποποίηση της 
υποχρέωσης σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται 
από το άρθρο 6 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και των 
δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και ειδικότερα της ελευθερίας της 
έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι».

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να εκσυγχρονισθεί το άρθρο 1, παράγραφος 2 της απόφασης-πλαίσιο με 
αναφορά στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει επίσης 
να υπογραμμισθούν οι δύο θεμελιώδεις ελευθερίες οι οποίες θα μπορούσαν να υπονομευθούν 
λόγω εσφαλμένης ερμηνείας της απόφασης-πλαίσιο: η ελευθερία της έκφρασης και του 
συνεταιρίζεσθαι.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - εδάφιο 2
Απόφαση 2002/475/ΔΕΥ
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο άρθρο 4, οι παράγραφοι 1 και 2 
αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Στο άρθρο 4, οι παράγραφοι 1 και 2 
αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία «Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
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μέτρα ώστε να επισύρει ποινή η απόπειρα 
τέλεσης εγκλήματος που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 3, 
εξαιρουμένης της κατοχής που 
προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο στ), καθώς και των εγκλημάτων 
που προβλέπονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχείο θ) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ).»

μέτρα ώστε να επισύρει ποινή η απόπειρα 
τέλεσης εγκλήματος που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 3, 
εξαιρουμένης της κατοχής που 
προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο στ), καθώς και των εγκλημάτων 
που προβλέπονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχείο θ) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).»

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να θεωρείται η απόπειρα εκπαίδευσης ως έγκλημα σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ. Πρέπει να εξετασθεί το καθόλου απίθανο ενδεχόμενο ανακάλυψης και διάλυσης υποδομών 
εκπαίδευσης, χωρίς αυτές να έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.
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