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B8-0045/2016 

στετικά με την ευαρμογή τοσ άρθροσ 42 παράγραυος 7 της Σσνθήκης για την 

Εσρωπαϊκή Ένωση 

(2015/3034(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 21 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), 

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

(ΔΔ), 

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

(ΛΔΔ) θαη ηνλ νξηζκό ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή εθ κέξνπο ηεο ΔΔ ηεο ξήηξαο 

αιιειεγγύεο κε ηελ απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 2014/415/EΔ θαζώο θαη ηηο 

νινθιεξσκέλεο ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πνιηηηθώλ θξίζεσλ ηεο ΔΔ (IPCR), 

– έρνληαο ππόςε ηελ αληηηξνκνθξαηηθή ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην ζρέδην 

δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο θαζώο θαη ησλ 

ζρεηηθώλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πεξηθεξεηαθή 

ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε πξία θαη ην Ηξάθ θαζώο θαη γηα ηελ απεηιή ηνπ ISIL/Da'esh 

πνπ εγθξίζεθαλ ζηηο 16 Μαξηίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηε δήισζε ζηελ νπνία πξνέβε ν Πξόεδξνο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο 

ελώπηνλ ηνπ Γαιιηθνύ Κνγθξέζνπ ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 2015, επηθαινύκελνο ην άξζξν 

42 παξάγξαθνο 7 ηεο ΔΔ θαη αλαζέηνληαο ζηνλ Γάιιν Τπνπξγό Άκπλαο λα αξρίζεη 

ηηο δηαβνπιεύζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλεδξίαζεο ησλ Τπνπξγώλ Άκπλαο ηεο ΔΔ ζηηο 

17 Ννεκβξίνπ 2015 θαηά ηελ νπνία νη ππνπξγνί εμέθξαζαλ ηελ νκόθσλε θαη πιήξε 

ππνζηήξημή ηνπο ζηε Γαιιία θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα παξάζρνπλ όιε ηελ απαξαίηεηε 

βνήζεηα θαη ζπλδξνκή, 

– έρνληαο ππόςε ηηο δειώζεηο ηεο Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2015 ζηε 

ζπλεδξίαζε ησλ Τπνπξγώλ Άκπλαο ηεο ΔΔ, πνπ ππνγξάκκηζε όηη δελ πξόθεηηαη γηα κηα 

επηρείξεζε CSDP (ΚΠΑΑ), αιιά γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηκεξνύο βνήζεηαο θαη 

ζπλδξνκήο, 

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

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2015 έιαβε ρώξα κηα ζεηξά ζπληνληζκέλσλ 

ηξνκνθξαηηθώλ επηζέζεσλ ζην Παξίζη, αθαηξώληαο ηε δσή ην ιηγόηεξν 130 αηόκσλ 

από πεξηζζόηεξν από 26 έζλε θαη πξνθαιώληαο ηνλ ηξαπκαηηζκό άιισλ 368· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη πξόζθαηεο επηζέζεηο από ηζιακηζηέο ηξνκνθξάηεο ζηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ ζην Παξίζη (Charlie Hebdo, Hyper 
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Casher, ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2015), ζηελ Κνπεγράγε (πλαγσγή, πνιηηηζηηθό θέληξν) θαη 

ζηηο Βξπμέιιεο (Δβξατθό Μνπζείν), πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο από πνιίηεο ηεο ΔΔ νη 

νπνίνη είραλ γελλεζεί θαη δήζεη ζε θξάηε κέιε ηεο ΔΔ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζε κία άηππε ζπλεδξίαζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ζηε Ρίγα, ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2015, νη Τπνπξγνί Δζσηεξηθώλ ηεο ΔΔ 

ζπκθώλεζαλ λα εληζρύζνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ ππεξεζηώλ 

αζθαιείαο, λα βειηηώζνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε επηθίλδπλα άηνκα, 

θαη λα αλαιάβνπλ θνηλή δξάζε θαηά ηεο εμάπισζεο ησλ παξάλνκσλ όπισλ θαη ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη θαηά ηα θαηλόκελα πξηλ από ηηο επηζέζεηο ζην Παξίζη ζηηο 13 

Ννεκβξίνπ 2015 πνιιέο εζληθέο ππεξεζίεο αζηπλνκίαο θαη πιεξνθνξηώλ ζηελ ΔΔ 

απέηπραλ λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα ζπληνλίζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαηά ηξόπν 

θαηάιιειν· 

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 2015 ν Γάιινο Πξόεδξνο απνθάζηζε λα 

επηιέμεη ηε ζηξαηησηηθή αληίδξαζε ζηηο επηζέζεηο ηνπ Παξηζηνύ επηθαινύκελνο ην 

άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 ηεο ΔΔ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, θαηά ζπλέπεηα, ν Γάιινο Τπνπξγόο Άκπλαο θαη νη ζρεηηθέο 

γαιιηθέο πξεζβείεο αύμεζαλ ζεκαληηθά ηηο δηκεξείο επαθέο κε νξηζκέλα θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ όπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Οιιαλδία 

πξνθεηκέλνπ λα δεηήζνπλ ζηξαηησηηθή ππνζηήξημε θαη αληηθαηαζηάζεηο πξνζσπηθνύ 

ζε ζρέζε κε ηε πξία, ην Ηξάθ θαη ηελ πεξηθέξεηα ηνπ αρέι· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Ύπαηε Δθπξόζσπνο θαη ε ΔΤΔΓ, ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο, 

δελ εκπιέθνληαλ ζε νηεζδήπνηε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηνπ άξζξνπ 42 παξάγξαθνο 7 ηεο ΔΔ θαη όηη δελ έρνπλ θιεζεί κέρξη ζήκεξα λα 

γλσκνδνηήζνπλ εμεηδηθεπκέλνη θνξείο ηεο ΔΔ θαη νκάδεο εξγαζίαο όπσο ε ζηξαηησηηθή 

επηηξνπή ηεο ΔΔ· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ έρεη πηνζεηήζεη κηα ζηξαηεγηθή θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο ε 

νπνία βαζίδεηαη ηόζν ζηα θνηλνηηθά κέζα όζν θαη ζηνπο δηαθπβεξλεηηθνύο πόξνπο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ΚΔΠΠΑ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ελ ιόγσ ζηξαηεγηθή πξνηείλεη νη 

δξάζεηο ηεο ΔΔ λα νξγαλώλνληαη γύξσ από ηέζζεξηο ζηόρνπο, δειαδή ηελ πξόιεςε, 

ηελ πξνζηαζία, ηελ θαηαδίσμε θαη ηελ αληίδξαζε· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αληίδξαζε ηεο ΔΔ ζηελ ηξνκνθξαηία πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνώζεζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ δηαιόγνπ θαη ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο, ώζηε λα 

αληηκεησπηζηνύλ ηα βαζύηεξα αίηηα πνπ δεκηνπξγνύλ ηνλ βίαην εμηξεκηζκό· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πξνζέγγηζε ηεο ΔΔ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο κία 

πξνζέγγηζε πνηληθήο δηθαηνζύλεο· 

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην άξζξν 222 ηεο ΛΔΔ έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα λα δώζεη ην 

έλαπζκα κηαο θαιά ζπληνληζκέλεο δξάζεο ηεο ΔΔ ζε πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο 

επίζεζεο, κε εηδηθή έκθαζε ζηελ αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία, 

θάλνληαο ρξήζε ηαπηόρξνλα πνιιώλ θνηλνηηθώλ κέζσλ θαη πόξσλ· 

1. είλαη βαζηά ζπγθινληζκέλν από ηε βίαηε θαη απάλζξσπε θύζε ησλ ηξνκνθξαηηθώλ 
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επηζέζεσλ ηεο 13εο Ννεκβξίνπ 2015 ζην Παξίζη· 

2. εθθξάδεη ηε βαζύηαηε ζπκπάζεηα θαη ηα ζπιιππεηήξηά ηνπ ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ζηνπο 

θίινπο ησλ ζπκάησλ όισλ ησλ επηζέζεσλ από ηζιακηζηέο ηξνκνθξάηεο ζηα θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ· εθθξάδεη ηδηαίηεξα ηελ αιιειεγγύε ηνπ ζηνλ ιαό ηνπ Παξηζηνύ θαη όιν ην 

Γαιιηθό έζλνο· 

3. θαηαδηθάδεη έληνλα ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζην Παξίζη ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2015 

θαη θαιεί όινπο ηνπο επξσπαίνπο λα αληηδξάζνπλ κε πεξηζζόηεξε δεκνθξαηία, 

δηαθάλεηα, ειεπζεξία θαη ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

4. απεπζύλεη έθθιεζε γηα κηα πξαγκαηηθά επξσπατθή αληίδξαζε ζηηο ηξνκνθξαηηθέο 

επηζέζεηο· πηζηεύεη όηη σο απνηέιεζκα ππάξρεη αλάγθε γηα πεξηζζόηεξε επξσπατθή 

ζπλεξγαζία ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο· πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ην 

πκβνύιην θαη ηελ Δπηηξνπή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πνιπάξηζκεο ζηξαηεγηθέο, 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, κέζα, πηζηώζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πθίζηαληαη ήδε 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαγάγνπλ ηνπο ππεύζπλνπο ελώπηνλ ηεο δηθαηνζύλεο θαη λα 

απνηξέςνπλ πεξαηηέξσ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο· 

5. ππελζπκίδεη όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηηο επηζέζεηο από ηζιακηζηέο 

ηξνκνθξάηεο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ είλαη, ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο, πνιίηεο ηεο ΔΔ 

θαη έρνπλ γελλεζεί θαη δήζεη ζηελ ΔΔ· 

6. δεηεί λα εληαζνύλ νη πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, αιιά επίζεο θαη όζνλ αθνξά ηελ παξαθνινύζεζε ησλ αηόκσλ 

πνπ ζεσξνύληαη επηθίλδπλα θαη είλαη έηνηκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ βία ή λα 

ζηξαηνινγήζνπλ άιινπο γηα ηξνκνθξαηηθνύο ζθνπνύο· 

7. πηζηεύεη αθξάδαληα όηη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πξέπεη λα αληηδξνύλ ζηελ ηξνκνθξαηία 

κε πιήξε ζπκκόξθσζε πξνο ηνλ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ, ην δηεζλέο δίθαην, ην δηεζλέο 

αλζξσπηζηηθό δίθαην, ην δηεζλέο δίθαην γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηνλ επξσπατθό 

Υάξηε Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ θαη ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο πνπ θαηνρπξώλνληαη ζηα 

εζληθά ηνπο ζπληάγκαηα· 

8. ζεκεηώλεη, κε αλεζπρία, ηελ θαζαξά ζηξαηησηηθή θύζε ηεο αληίδξαζεο κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 42 παξάγξαθνο 7· ακθηζβεηεί ηνλ ηδηαίηεξα ηζρπξό δηκεξή 

ραξαθηήξα ηεο ζεκεξηλήο πξνζέγγηζεο πνπ εμαζζελεί ηα θνηλά ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ, 

ηα δηάθνξα εξγαιεία, ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο· 

9. είλαη βαζύηαηα πεπεηζκέλν όηη πνιιέο εμηξεκηζηηθέο νκάδεο θαη παξάγνληεο ζηελ 

Μέζε Αλαηνιή θαη ζηε Βόξεηα Αθξηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απνθαινύκελνπ 

Ηζιακηθνύ Κξάηνπο, ζα εηηεζνύλ ή ζα εμαζζελήζνπλ ζεκαληηθά κόλν κέζσ κηαο 

ηδηαίηεξα ηζρπξήο θαη ζπληνληζκέλεο δέζκεπζεο από ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο γηα 

ηελ εμεύξεζε πνιηηηθήο ιύζεο ζηηο ζπγθξνύζεηο ζηε πξία, ην Ηξάθ, ηελ Τεκέλε, ηε 

Ληβύε θαη κεηαμύ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο θαη ηνπ Ηξάλ· θαιεί ηελ Ύπαηε Δθπξόζσπν, 

θ. Mogherini, θαη ηνπο Τπνπξγνύο Δμσηεξηθώλ ηεο ΔΔ λα εληζρύζνπλ ηηο δηπισκαηηθέο 

ηνπο πξνζπάζεηεο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε· 

10. θαιεί ην πκβνύιην θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηύμνπλ επεηγόλησο θαη λα εγθξίλνπλ έλα 

πιαίζην πνιηηηθήο ην νπνίν ζα ζπκβάιεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 42 παξάγξαθνο 7 
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ΔΔ θαη ζα πεξηιακβάλεη έλα ρξνλνδηάγξακκα, κηα ξήηξα αλαζεώξεζεο θαη 

κεραληζκνύο ειέγρνπ· είλαη βαζύηαηα πεπεηζκέλν όηη όιεο νη εζληθέο, δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο δξάζεηο ζε ζπλέρεηα ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 42 παξάγξαθνο 7 ζα 

πξέπεη λα θνηλνπνηνύληαη ζην πκβνύιην θαη λα θαζίζηαληαη δεκόζηεο ηαπηόρξνλα· 

11. ππελζπκίδεη όηη ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 δελ κπνξεί λα ππνρξεώζεη θαλέλα θξάηνο 

κέινο ηεο ΔΔ λα παξεκβαίλεη ζηξαηησηηθά ζε ηξίηε ρώξα· 

12. εκκέλεη ζηελ αλάγθε γηα κηα ζθαηξηθή πξνζέγγηζε πξνο ηελ απνξηδνζπαζηηθνπνίεζε, 

ηελ πξόιεςε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνύ θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, πνπ ζα 

επηθεληξώλεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ πξόιεςε ηεο 

εγθιεκαηηθόηεηαο, ζε ζηνρνζεηεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο αζηπλόκεπζεο θαη αζθάιεηαο 

πνπ βαζίδνληαη ζε εμαηνκηθεπκέλεο ππνςίεο ή εηδηθέο απεηιέο πνπ ζα θαζνξίδνληαη από 

άηνκα θαη όρη κεραλέο· ππνγξακκίδεη, εμάιινπ, ηελ αλάγθε λα γίλνπλ απζηεξόηεξνη νη 

θαλόλεο γηα ηελ απόθηεζε θαη θαηνρή όπισλ, νη θαλόλεο γηα ηηο εμαγσγέο θαη ηελ 

πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ όπισλ· 

13. ηάζζεηαη ππέξ ηεο κειινληηθήο ρξήζεο ηνπ άξζξνπ 222 ηεο ΛΔΔ θαη ηεο ξήηξαο 

αιιειεγγύεο αληί ηνπ άξζξνπ 42 παξάγξαθνο 7 πνπ αθνξά ηε ξήηξα ακνηβαίαο 

ζπλδξνκήο, επεηδή ην άξζξν 22 ΛΔΔ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ απεηιώλ ηξνκνθξαηίαο ζηελ Δπξώπε θαη ηνπ ρακεινύ επηπέδνπ ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπληνληζκνύ κεηαμύ ησλ εζληθώλ ππεξεζηώλ επηβνιήο ηνπ λόκνπ ζηελ Δπξώπε· 

ππελζπκίδεη όηη ην άξζξν 222 ηεο ΛΔΔ δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ 

ζηξαηησηηθέο ζπλεηζθνξέο ζε ελ εμειίμεη απνζηνιέο ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο ΔΔ· θαιεί ηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ λα απμήζνπλ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηηο απνζηνιέο ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο ΔΔ, 

ηδίσο ζην Μαιί θαη ηελ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία κε ζθνπό ηελ πηζαλή κείσζε 

ηεο γαιιηθήο ζπλεηζθνξάο· 

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

Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ, ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηελ 

Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο / Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο 

Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο θαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ. 


