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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με τους παράγοντες που ευνοούν την υποστήριξη της τρομοκρατίας και τη 
στρατολόγηση τρομοκρατών (2006/2092(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

΄Εχοντας υπόψη :

– την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο την οποία υπέβαλε ο κ. Antoine Duquesne, εξ 
ονόματος της πολιτικής ομάδας ALDE, σχετικά με τους παράγοντες που ευνοούν την 
υποστήριξη της τρομοκρατίας και τη στρατολόγηση τρομοκρατών (B6-0677/2005),

– τον τίτλο VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως τα άρθρα 29 και 30,

– τον τίτλο IV της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα 
άρθρα 29 και 30 παράγραφος 2,

– τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της 
στρατολόγησης τρομοκρατών της 24ης Νοεμβρίου 2005 καθώς και το σχέδιο δράσης της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας της 13ης Φεβρουαρίου 2006,

– την απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας1,

– την οδηγία 89/552/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, σχετικά με την 
άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων («Τηλεόραση χωρίς σύνορα») 2, 

– την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης 
Ιουνίου 2000, για ορισμένες πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, 
ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά3,

– την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη στρατολόγηση τρομοκρατών: καταπολέμηση των παραγόντων που 
συντελούν στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση (COM (2005) 313),

– τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας,

– τη Σύμβαση Europol και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2, 

  
1 ΕΕ L 164, 22.6.2002, σ. 3
2 ΕΕ L 298, 17.10.1989, σ. 23. Οδηγία που τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/36/ΕΚ (ΕΕ L 202,

30.7.1997, σ. 60).
3 ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.
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– την απόφαση 1624(2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 

– το άρθρο 114 παράγραφος 3 και το άρθρο 94 του Κανονισμού του,

– την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (A6-0000/2007)

Εκτιμώντας ότι :

A. Η τρομοκρατία και ειδικότερα η τρομοκρατία της Τζιχάντ αποτελούν σήμερα την 
κυριότερη απειλή κατά της ασφάλειας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να διεξάγεται με πλήρη σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και οι δύο έννοιες, όχι μόνο 
δεν είναι αντικρουόμενες, αλλά είναι αλληλένδετες, εφόσον η υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου συνιστά τον απώτερο στόχο της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας.

Γ. Η τρομοκρατία εν γένει και ειδικότερα η τρομοκρατία της Τζιχάντ απαιτούν τη χάραξη 
συνολικής στρατηγικής η οποία να περιλαμβάνει, πέραν της αντιμετώπισης προσώπων που 
εκτελούν τρομοκρατικές επιθέσεις, την καταπολέμηση του φαινομένου της τρομοκρατίας 
στο σύνολό της, ήτοι από τη στρατολόγηση των τρομοκρατών έως το καθεστώς των 
θυμάτων, καθώς και το ρόλο που διαδραματίζει ο κοινωνικός ιστός που υποθάλπει και 
αναπαράγει την τρομοκρατία.

Δ. Η στρατολόγηση των τρομοκρατών και οι παράγοντες που οδηγούν στη βίαιη 
ριζοσπαστικοποίηση αποτελούν βασικές πτυχές του φαινομένου της τρομοκρατίας εν γένει 
και ειδικότερα της τρομοκρατίας της Τζιχάντ και είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί 
στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να είναι σε θέση να αποτρέψει το φαινόμενο της 
ριζοσπαστικοποίησης ορισμένων προσώπων.

Ε. Ωστόσο, το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό και πρέπει να 
ερευνηθεί περαιτέρω με μεγαλύτερη προσοχή και περισσότερα μέσα.

ΣΤ.Για να αποτραπεί η ριζοσπαστικοποίηση προσώπων και η επακόλουθη στρατολόγησή 
τους από τρομοκρατικές ομάδες, αποτελεί κύρια προτεραιότητα η εξάρθρωση των 
τρομοκρατικών δικτύων ή η σύλληψη προσώπων τα οποία με κάθε τρόπο 
(στρατολογώντας και εκπαιδεύοντας μέλη, αλλά επίσης διαδίδοντας ιδέες που είναι 
δυνατόν να οδηγήσουν ορισμένα πρόσωπα στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων) και με 
κάθε μέσο (Διαδίκτυο, μέσα επικοινωνίας, αλλά και χώρους θρησκευτικής λατρείας, 
σωφρονιστικά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα) επιδιώκουν να προσελκύσουν νέα μέλη.

Ζ. Παράλληλα με την ηθική αυτουργία στην τέλεση τρομοκρατικής πράξης (που έχει ήδη 
τυποποιηθεί ως εγκληματική πράξη σε επίπεδο ΕΕ), ο εγκωμιασμός και η δικαιολόγηση 
της τρομοκρατίας αποτελούν παράγοντες που συντελούν στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση.
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Η. Ο εγκωμιασμός και η δικαιολόγηση της τρομοκρατίας δεν καλύπτονται από την απόφαση-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ και είναι αναγκαίο οι εν λόγω συμπεριφορές να θεωρούνται 
εγκληματικές σε όλα τα κράτη μέλη.

Θ. Η είσοδος και η διαμονή στο έδαφος της ΕΕ προσώπων που συντελούν στη 
ριζοσπαστικοποίηση και παρακινούν στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων αποτελεί 
βασική πτυχή της καταπολέμησης της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και πρέπει να 
εξεταστούν οι δυνατότητες να θεσπιστούν νομοθετικά κείμενα στο επίπεδο της ΕΕ με 
στόχο να εναρμονιστούν σε όλα τα κράτη μέλη οι προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και 
απομάκρυνσης των εν λόγω προσώπων.

Ι. Σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία της Τζιχάντ και με στόχο την αποτροπή της 
ριζοσπαστικοποίησης, κρίνεται επίσης απαραίτητο να προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ των 
αρχών των κρατών μελών και των μετριοπαθών μουσουλμανικών κοινοτήτων, να 
υποστηριχθεί η συμμετοχή τους στον κοινωνικό ιστό και να εξασφαλιστεί η πλήρης 
ένταξή τους στις κοινωνίες μας,

1. Εκφράζει την ικανοποίησή του ως προς την έγκριση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης 
τρομοκρατών από το Συμβούλιο, καθώς και ως προς την προαναφερόμενη ανακοίνωση 
της Επιτροπής.

2. Χαιρετίζει την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά το προηγούμενο έτος στον τομέα της 
καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης καθώς και την προσπάθεια που κατέβαλαν τα 
κράτη μέλη για μεταξύ τους συνεργασία και επίσης για συνεργασία με την Europol και 
το Κέντρο διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ (SitCen).

3. Απευθύνει προς το Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις όσον αφορά την καταπολέμηση 
της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών :

− Να ενταχθεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας μεταξύ των προτεραιοτήτων της ΕΕ.

− Να υποστηριχθεί αποφασιστικά επιστημονική και πανεπιστημιακή διερεύνηση του 
φαινομένου της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και να της παρασχεθούν τα 
απαιτούμενα οικονομικά μέσα.

− Να ενισχυθεί η επιτήρηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας, ιδίως της συνδεόμενης 
με την τρομοκρατία της Τζιχάντ, η οποία στοχεύει στην τέλεση τρομοκρατικών 
πράξεων και διαδίδεται μέσω του Διαδικτύου :

- με την προτροπή των κρατών μελών να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες 
που προσφέρουν τα μέτρα παράγωγου δικαίου, 

− Με την ενίσχυση των μέσων επιτήρησης του Διαδικτύου, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, και τη στενή συνεργασία με την Ευρωπόλ στον τομέα αυτό.

− Να αποτραπεί η διάδοση της τρομοκρατικής προπαγάνδας και ειδικότερα της 
προπαγάνδας της Τζιχάντ που αναπαράγεται με οπτικοακουστικά μέσα, ιδιαίτερα με 
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την προτροπή των κρατών μελών να εφαρμόζουν και να αξιοποιούν πλήρως τους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς που προβλέπονται στην οδηγία «Τηλεόραση χωρίς 
σύνορα».

− Να ενισχυθεί σε κάθε κράτος μέλος η επιτήρηση κάθε χώρου (χώρων θρησκευτικής 
λατρείας, εκπαιδευτικών και σωφρονιστικών ιδρυμάτων) όπου διαδίδεται 
προπαγάνδα η οποία μπορεί να οδηγήσει πρόσωπα στην τέλεση τρομοκρατικών 
πράξεων.

− Να συμπεριληφθεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ειδικότερα της βίαιης 
ριζοσπαστικοποίησης, μεταξύ των σημαντικών στοιχείων της εξωτερικής πολιτικής 
της ΕΕ, περιλαμβανομένων των πολιτικών της αναπτυξιακής βοήθειας και της 
γειτονίας. 

− Να παρακινηθούν όσα κράτη μέλη δεν το έχουν πράξει ακόμη να επικυρώσουν το 
συντομότερο δυνατόν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
της τρομοκρατίας.

− Να παρακινηθούν τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών τους και της Ευρωπόλ στον τομέα της καταπολέμησης της 
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.

− Να παρακινηθούν όλα τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την κοινωνική συμμετοχή και 
το διάλογο με τις κοινότητες που εκπροσωπούν το μετριοπαθές Ισλάμ.

− Να προωθηθεί στα κράτη μέλη η ένταξη των μειονοτήτων και να αποφευχθεί η 
απομόνωση ή η μεροληπτική μεταχείρισή τους.

− Να τροποποιηθεί η απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ προκειμένου να 
ποινικοποιηθούν σε όλα τα κράτη μέλη οι πράξεις του εγκωμιασμού και της 
δικαιολόγησης της τρομοκρατίας, χωρίς ωστόσο αυτή η διεύρυνση του αξιοποίνου να 
συνεπάγεται οποιαδήποτε υπονόμευση της ελευθερίας της έκφρασης στην ΕΕ.

4. Καλεί την Επιτροπή να προτείνει τα νομοθετικά μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να 
εναρμονισθούν σε όλα τα κράτη μέλη οι προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και 
απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών, η συμπεριφορά των οποίων οδηγεί ή μπορεί να 
οδηγήσει στη ριζοσπαστικοποίηση προσώπων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ, δυνάμει του οποίου τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
θεωρούν ως έγκλημα την ηθική αυτουργία τρομοκρατικών πράξεων.

5. Αναθέτει στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο 
Συμβούλιο καθώς και στην Επιτροπή προς ενημέρωσή της.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1) Η τρομοκρατία της Τζιχάντ ως κυριότερη απειλή για την ασφάλεια της ΕΕ

α. Μια πρωτόγνωρη απειλή
Το φαινόμενο της τρομοκρατίας δεν αποτελεί καινούργιο πρόβλημα για την ΕΕ. Ορισμένα 
κράτη μέλη πλήττονται ή εξακολουθούν να πλήττονται από τέτοια φαινόμενα. Ωστόσο, μετά 
τις τελευταίες τρομοκρατικές επιθέσεις είναι πλέον σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται 
να αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη γι’ αυτήν τρομοκρατική απειλή : την τρομοκρατία της 
Τζιχάντ, η οποία όπως έχει αναγνωριστεί από το Συμβούλιο1 και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή2 αποτελεί την κυριότερη απειλή για την ΕΕ. 

Πρόκειται για διαφορετική μορφή τρομοκρατίας από όσες έχει μέχρι τώρα γνωρίσει η ΕΕ, 
λόγω των ιδεολογικών της κινήτρων, του τρόπου με τον οποίο δρα και του ρυθμού ανάπτυξής 
της (πρόκειται για φαινόμενο που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις), λόγω της 
κοινωνικής υποστήριξης της οποίας απολαύει, της πλανητικής της διάστασης και των 
γεωπολιτικών προκλήσεων που θέτει. Για το λόγο αυτό, η απειλή αυτή επιβάλλεται να 
αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο, διαφορετικό από τα σχέδια που έχουν 
εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. 

Επιπλέον, αυτή η μορφή τρομοκρατίας αποτελεί σήμερα τη μοναδική απειλή που 
αντιμετωπίζουν από κοινού όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εφόσον τροφοδοτείται κατά κύριο 
λόγο από το μίσος για τις δυτικές κοινωνίες και τις αξίες στις οποίες αυτές στηρίζονται, 
όπως η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ 
αποτελεί δυνητικό στόχο αυτής της μορφής τρομοκρατίας.

β. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, όχι μόνο ως αντίβαρο, αλλά ως απώτερος 
στόχος της καταπολέμησης της τρομοκρατίας της Τζιχάντ

Τα θεμελιώδη δικαιώματα συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο του αξιακού συστήματος της ΕΕ. 
Η έννομη τάξη της Ένωσης, οι πολιτικές της και η λειτουργία των θεσμικών της οργάνων 
διαπνέονται από το σεβασμό και την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ως εκ 
τούτου, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας των φονταμενταλιστών ισλαμιστών αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη από την άποψη του απόλυτου σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η 
διευκρίνιση αυτή αποτελεί σχεδόν πλεονασμό, δεδομένου ότι η καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι δύο έννοιες απολύτως συμβατές και όχι 
αντικρουόμενες : η καταπολέμηση της τρομοκρατίας ισοδυναμεί με την εξασφάλιση του 
δικαιώματος στη ζωή και στη σωματική ακεραιότητα. Η προάσπιση και ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων αυτών αποτελούν τελικά την απώτερη επιδίωξη της αντιτρομοκρατικής 
δράσης.

2) Προτεινόμενη προσέγγιση στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης
α. Προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και απομάκρυνσης των προσώπων 

που υποκινούν τη ριζοσπαστικοποίηση
  

1 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης 
των τρομοκρατών, της 24ης Νοεμβρίου 2005.

2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη στρατολόγηση 
τρομοκρατών: καταπολέμηση των παραγόντων που συντελούν στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, COM (2005) 
313 τελικό, της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, σ 1. 
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Η στρατηγική και το επακόλουθο σχέδιο δράσης που υπέβαλε το Συμβούλιο συνιστούν 
πλήρη και συνεπή αντιμετώπιση του φαινομένου της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και της 
στρατολόγησης τρομοκρατών. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί επίσης 
θετική συμβολή. 

Ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών έχει ουσιαστική σημασία στον 
τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και η ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει κεντρικό 
ρόλο εν προκειμένω. Πέραν της απλής συνεργασίας, η ανάληψη δράσεων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για συγκεκριμένες πτυχές που αφορούν την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης 
συνιστά προφανή προστιθέμενη αξία. Μεταξύ των δράσεων αυτών περιλαμβάνεται η 
εναρμόνιση των προϋποθέσεων εισόδου, διαμονής και απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων 
χωρών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.

Επί του παρόντος, ο ορισμός της τρομοκρατικής πράξης, το ποινικό πλαίσιο όσον αφορά την 
τρομοκρατία και τα άλλα συναφή εγκλήματα (ηθική αυτουργία, συνέργεια, απόπειρα, 
συνδεόμενα με την τρομοκρατία εγκλήματα) καθώς και οι επιβαλλόμενες ποινές έχουν 
εναρμονιστεί πλήρως ή εν μέρει δυνάμει της απόφασης-πλαισίου της 13ης Ιουνίου 2002. Η 
ύπαρξη κοινού καθεστώτος εισόδου, διαμονής και απομάκρυνσης στην ΕΕ στο πλαίσιο 
της καταπολέμησης της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης αποτελεί ουσιαστικό μέτρο το οποίο 
θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει σημαντικά το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο. Για το λόγο 
αυτό και στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει 
τις υποβληθείσες προτάσεις και να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες με σκοπό τη 
θέσπιση των απαιτούμενων νομοθετικών μέτρων ώστε να εναρμονιστούν μεταξύ των 
κρατών μελών οι προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων 
χωρών οι οποίοι ενεργούν ως ηθικοί αυτουργοί τρομοκρατικών επιθέσεων, και κατά τον 
τρόπο αυτό να δοθεί περαιτέρω ποιοτική ώθηση στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο συγκεκριμένο τομέα.

β. Ποινικοποίηση του εγκωμιασμού και της δικαιολόγησης της τρομοκρατίας 

Η απόφαση-πλαίσιο της 13ης Ιουνίου 2002 αποτέλεσε σημαντικό βήμα στον τομέα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εξακολουθεί να αποτελεί 
κορυφαία νομική πράξη. Ωστόσο, θεωρούμε ότι δύναται να συμπληρωθεί, με την προσθήκη 
των εννοιών του εγκωμιασμού και της δικαιολόγησης της τρομοκρατίας, ούτως ώστε οι 
πράξεις αυτές να ποινικοποιηθούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στόχος της παρούσας 
πρότασης είναι να βελτιωθεί το νομικό οπλοστάσιο όλων των κρατών μελών και να 
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση. Προς το παρόν, με την εν λόγω 
απόφαση-πλαίσιο ποινικοποιείται η ηθική αυτουργία προς τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, 
χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνονται οι έννοιες του εγκωμιασμού ή της δικαιολόγησης της 
τρομοκρατίας. 

Αν και η έννοια της ηθικής αυτουργίας αποτελεί κύριο νομικό μόρφωμα, ο ορισμός της δεν 
περιλαμβάνει τις συμπεριφορές του εγκωμιασμού και της δικαιολόγησης της τρομοκρατίας, 
οι οποίες συνιστούν αναμφίβολα παρακίνηση προς τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Για 
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λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου και αποτελεσματικότητας, θεωρούμε ότι είναι 
άκρως σημαντικό να διευρυνθεί το αξιόποινο ώστε να κωδικοποιηθούν ως εγκληματικές οι 
πράξεις του εγκωμιασμού και της δικαιολόγησης της τρομοκρατίας στο σύνολο της ΕΕ 
(όπως ήδη ισχύει σε ορισμένα κράτη μέλη). Υπό το πρίσμα αυτό, προτείνουμε να 
τροποποιηθεί η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (B6-0677/2005)

η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 1 του Κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

του κ. Antoine Duquesne εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

σχετικά με τους παράγοντες που ευνοούν την υποστήριξη της τρομοκρατίας και τη 
στρατολόγηση τρομοκρατών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

΄Εχοντας υπόψη :

– τη δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την οποία εξέδωσε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 24 και 25 Μαρτίου 2004,

– το αναθεωρημένο  σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 17 
και 18 Ιουνίου 2004,

– το «Πρόγραμμα της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της 
δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά 
τη σύνοδό του στις 5 Νοεμβρίου 2004,

– τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2004,

– τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005,

– το άρθρο 114 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

Εκτιμώντας ότι :

A. Η τρομοκρατία αποτελεί μια από τις σοβαρότερες απειλές η οποία στρέφεται κατά της 
ασφάλειας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι για την αντιμετώπισή της 
απαιτείται συνολική απάντηση μέσω της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ.

B. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της θέσπισης της 
κατάλληλης πολιτικής, τους στενά συνυφασμένους παράγοντες που ευνοούν την 
υποστήριξη της τρομοκρατίας, τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση συγκεκριμένων προσώπων 
και τη στρατολόγησή τους με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων.

1. Απευθύνει προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις :

α) Να εντοπιστούν οι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη της στρατολόγησης 
τρομοκρατών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο και να εκπονηθούν 
ειδική μακροπρόθεσμη στρατηγική και σχέδιο δράσης για την ανάπτυξή της, ώστε να 
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ανασχεθούν οι παράγοντες αυτοί.

β) Να ερευνηθούν σε βάθος οι διασυνδέσεις των ακραίων πολιτικών ή θρησκευτικών 
πεποιθήσεων, των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και ενδεχομένως άλλων 
στοιχείων με τις τρομοκρατικές ενέργειες.

γ) Να αξιοποιηθούν και να διευρυνθούν τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας με σκοπό 
την ανάσχεση των παραγόντων που ευνοούν, σε ορισμένα κράτη, τη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος το οποίο υποστηρίζει και νομιμοποιεί την τρομοκρατία και παράλληλα 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

δ) Να χαραχθεί στρατηγική για την προώθηση της διαθρησκευτικής και 
διαπολιτισμικής κατανόησης Ευρώπης και ισλαμικού κόσμου.

2. Αναθέτει στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο 
Συμβούλιο καθώς και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή, προς ενημέρωσή 
τους.


