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B8-0051/2016 

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 ηνλ Τίηιν V ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΣΔΔ) θαη 

εηδηθόηεξα ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 7, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 4 θαη ην άξζξν 222 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΣΛΔΔ), 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 22αο Ννεκβξίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηε ξήηξα 

ακνηβαίαο άκπλαο θαη ηε ξήηξα αιιειεγγύεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: πνιηηηθή θαη 

επηρεηξεζηαθή δηάζηαζε
1
, 

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

θεθαιαίνπ VII θαη ην άξζξν 51, 

– έρνληαο ππόςε ηε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο ελώπηνλ ηνπ 

Γαιιηθνύ Κνγθξέζνπ ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 2015, όηη ε Γαιιία βξίζθεηαη ζε πόιεκν, 

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

ελέθξηλε ην Δπξσπατθό Σπκβνύιην ζηηο 19-20 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζηηο 25-26 Ηνπλίνπ 

2015, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ Δμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ (θαηά ηε 

ζύλνδν ησλ Υπνπξγώλ Άκπλαο) ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2014, 

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

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2015 ζεκεηώζεθαλ πνιιαπιέο 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζην Παξίζη, ζηηο νπνίεο έραζαλ ηε δσή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 130 

άλζξσπνη από πεξηζζόηεξεο από 26 ρώξεο,  

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 13εο Ννεκβξίνπ ζην 

Παξίζη, ε γαιιηθή θπβέξλεζε επηθαιέζηεθε επηζήκσο ηε ξήηξα ακνηβαίαο άκπλαο ηνπ 

άξζξνπ 42, παξάγξαθνο 7 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη κεηά ηελ επίθιεζε από ηε Γαιιία ηεο ξήηξαο ακνηβαίαο 

άκπλαο, ηα θξάηε κέιε έρνπλ απέλαληί ηεο ππνρξέσζε γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη 

ζπλδξνκήο κε όια ηα κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 51 ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ Φάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ·  

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ρξήζε βίαο από ηελ ΔΔ ή ηα θξάηε κέιε ηεο είλαη απνδεθηή 

κόλνλ αλ δηθαηνινγείηαη λνκηθά βάζεη ηνπ Καηαζηαηηθνύ Φάξηε ηνπ ΟΖΔ· επηζεκαίλεη, 

                                                 
1
  ΔΔ C 419, 16.12.2015, ζ. 138. 
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ζην πιαίζην απηό, ην θπζηθό δηθαίσκα ηεο λόκηκεο άκπλαο, αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 51 ηνπ Καηαζηαηηθνύ Φάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ· 

ππνγξακκίδεη όηη ε πξόιεςε ησλ ζπγθξνύζεσλ, ησλ επηζέζεσλ θαη ησλ θαηαζηξνθώλ 

είλαη πξνηηκόηεξε από ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αιιειεγγύε, ε βνήζεηα θαη ε ακνηβαία ζπλδξνκή ησλ 

θξαηώλ κειώλ, κεηαμύ άιισλ κέζσ ηεο πξνζθπγήο ζε ελσζηαθά κέζα, 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ηδξπηηθέο αμίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη ε αζθάιεηα ησλ θξαηώλ κειώλ είλαη αδηαίξεηε θαη όηη όινη νη επξσπαίνη πνιίηεο ζα 

πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ηηο ίδηεο εγγπήζεηο αζθαιείαο θαη ηζόηηκν επίπεδν πξνζηαζίαο 

έλαληη ηόζν παξαδνζηαθώλ όζν θαη κε ζπκβαηηθώλ απεηιώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ επηζέζεσλ ηόζν από θξαηηθνύο όζν θαη από κε θξαηηθνύο 

παξάγνληεο· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηεζλνύο ηξνκνθξαηίαο ζεσξείηαη 

πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ ΔΔ, θαη όηη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αιιειεγγύεο απαηηεί δξάζε 

ηόζν ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζην εμσηεξηθό, κε βάζε ην δηεζλέο δίθαην· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη νη εζσηεξηθέο θαη νη εμσηεξηθέο πηπρέο ηεο αζθάιεηαο ηεο ΔΔ είλαη 

αλαγθαζηηθά θαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αξρηηεθηνληθή αζθάιεηαο θαη άκπλαο πνπ πξνβιέπεηαη από 

ηηο Σπλζήθεο δελ έρεη πινπνηεζεί αθόκα πιήξσο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Σπλζήθε 

ηεο Ληζαβόλαο πξνβιέπεη εληζρπκέλε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλήο Πνιηηηθήο 

Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο (ΚΠΑΑ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάζεζεο εηδηθώλ 

θαζεθόλησλ θαη απνζηνιώλ ζε νκάδεο θξαηώλ, θαζώο θαη ηελ έλλνηα ηεο κόληκεο 

δηαξζξσκέλεο ζπλεξγαζίαο ζε ζηξαηησηηθά ζέκαηα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα θξάηε 

κέιε είλαη ππεύζπλα γηα ηελ επίηεπμε πξνόδνπ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη άκπλαο 

ηεο Έλσζεο·  

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 6 ΣΔΔ ζρεηηθά κε ηε κόληκε 

δηαξζξσκέλε ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ζηα θξάηε κέιε ηα νπνία 

επηζπκνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ ζηελά κεηαμύ ηνπο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ ρξεηάδεηαη λα εληζρύζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηνλ 

Οξγαληζκό ηνπ Βνξεηναηιαληηθνύ Σπκθώλνπ (ΝΑΤΟ), πξνθεηκέλνπ νη πνιηηηθέο 

αζθάιεηαο θαη άκπλαο πνπ ζεζπίδνληαη ζηα δύν πιαίζηα λα θαζίζηαληαη δηαξθώο πην 

ζπκβαηέο, ηδίσο όηαλ έλα θξάηνο κέινο δερζεί έλνπιε επίζεζε ζην έδαθόο ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνκνθξαηηθώλ επηζέζεσλ· 

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ 

πεξηζζόηεξν ζηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη άκπλαο, θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ εθαξκνγή 

όισλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη άκπλαο πνπ θαηνρπξώλνληαη ζηηο 

Σπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνύλ ηνλ ηδηαίηεξν ξόιν ηνπ ΝΑΤΟ 

ζηελ επξσπατθή θαη ηε δηαηιαληηθή αζθάιεηα θαη άκπλα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

ζηξαηεγηθή εηαηξηθή ζρέζε ΔΔ-ΝΑΤΟ ζα πξέπεη λα εληζρπζεί· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ όια ηα θξάηε κέιε ζηηο 

πξνζπάζεηέο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ελ ιόγσ δηαηάμεσλ· 

1. επηδνθηκάδεη κε κεγάιε ηθαλνπνίεζε ηελ νκόζπκε θαη πιήξε ππνζηήξημε ηεο Γαιιίαο 

από όια ηα θξάηε κέιε· επηδνθηκάδεη ηδίσο ηελ πξνζπκία όισλ ησλ θξαηώλ κειώλ λα 
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παξέρνπλ θάζε απαξαίηεηε ελίζρπζε θαη ζπλδξνκή· 

2 επηζεκαίλεη όηη θάζε ελέξγεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε βίαο πξέπεη λα 

ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηνλ Καηαζηαηηθό Φάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ην δηεζλέο 

δίθαην γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθό δίθαην· 

3. ππελζπκίδεη όηη πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε επίθιεζε ηεο ξήηξαο ακνηβαίαο άκπλαο· 

ζεσξεί όηη ε παξνύζα ππόζεζε ζα απνηειέζεη πξνεγνύκελν γηα ηε κειινληηθή ρξήζε 

ηεο ξήηξαο ακνηβαίαο άκπλαο θαη ζα εμππεξεηήζεη επίζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη άκπλαο· 

4. επηζεκαίλεη κε κεγάιε ηθαλνπνίεζε όηη θαηά ηελ επίθιεζε ηεο ξήηξαο ακνηβαίαο 

άκπλαο από ηε Γαιιία δηαηέζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπλεηζθνξέο ηθαλνηήησλ ζην 

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

δηαηεξήζνπλ ηηο ζπλεηζθνξέο ηνπο γηα όζν δηάζηεκα είλαη αλαγθαίεο· εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηνλ θαηαιπηηθό ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε Γαιιία ζε απηό ην θνηλό 

εγρείξεκα· παξνηξύλεη ηα αξκόδηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ λα παξέρνπλ θαη λα 

δηαηεξνύλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο όηαλ θαη γηα όζν απαηηείηαη· 

5. ζεσξεί όηη ε επίθιεζε ησλ ξεηξώλ ακνηβαίαο άκπλαο θαη αιιειεγγύεο δπλάκεη ησλ 

Σπλζεθώλ απνηειεί πξσηίζησο πνιηηηθό ζέκα· ππνγξακκίδεη όηη, όηαλ γίλεηαη επίθιεζε 

ησλ ξεηξώλ απηώλ, ηόζν ην Δπξσπατθό Σπκβνύιην όζν θαη ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην 

απνηεινύλ ηνλ ελδεδεηγκέλν ηόπν γηα πνιηηηθό δηάινγν· 

6. ππελζπκίδεη ην αίηεκά ηνπ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε πξνεγνύκελα ςεθίζκαηα, πξνο ηελ 

Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο λα πξνηείλεη πξαθηηθέο 

ξπζκίζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο αληίδξαζεο 

ζε πεξίπησζε επίθιεζεο από θάπνην θξάηνο κέινο ηεο ξήηξαο ακνηβαίαο άκπλαο, 

θαζώο θαη λα πξνβεί ζε αλάιπζε ηνπ ξόινπ ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ ζε 

πεξίπησζε επίθιεζεο ηεο ξήηξαο απηήο· εθθξάδεη σζηόζν ηελ απνγνήηεπζή ηνπ δηόηη 

δελ ππήξραλ αλαιύζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαηά ηελ πξώηε ελεξγνπνίεζε ηεο 

ξήηξαο ακνηβαίαο άκπλαο, κε απνηέιεζκα λα απαηηεζνύλ ελ πξνθεηκέλσ θαηά 

πεξίπησζε κέηξα, δηαρείξηζε θαη ζπλεξγαζία·  

7. ζεσξεί όηη ε θαηάξηηζε πξαθηηθώλ ξπζκίζεσλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ γηα ηε 

κειινληηθή ελεξγνπνίεζε ηεο ξήηξαο ακνηβαίαο άκπλαο εμαθνινπζεί λα απνηειεί 

επείγνπζα πξνηεξαηόηεηα· ηνλίδεη όηη ζηελ θαηάξηηζε ησλ ελ ιόγσ θαηεπζπληεξίσλ 

γξακκώλ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ηα δηδάγκαηα πνπ αληιήζεθαλ από ηελ πξώηε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 42, παξάγξαθνο 7· επαλαιακβάλεη ηελ άπνςή ηνπ όηη ε 

ππνρξέσζε παξνρήο βνήζεηαο θαη ζπλδξνκήο, πνπ εθθξάδεη πνιηηηθή αιιειεγγύε 

κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ ηαρεία ιήςε απόθαζεο ζην 

Σπκβνύιην γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ δέρεηαη επίζεζε· ζεσξεί όηη ε 

δηεμαγσγή δηαβνπιεύζεσλ ζύκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 32 ΣΔΔ ζα 

εμππεξεηνύζε ηνλ ζθνπό απηό, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ δηθαηώκαηνο θάζε θξάηνπο 

κέινπο λα κεξηκλά ζην κεηαμύ γηα ηε λόκηκε άκπλά ηνπ· 

8. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλόο όηη ε δηαρείξηζε ηεο βνήζεηαο θαη ζπλδξνκήο δπλάκεη 

ηεο ξήηξαο ακνηβαίαο άκπλαο ζε δηκεξή βάζε –όπσο ελ πξνθεηκέλσ– δελ ζα είλαη 

δπλαηή γηα όια ηα θξάηε κέιε, θαη, θαηά ζπλέπεηα, θαιεί ην Δπξσπατθό Σπκβνύιην λα 

δώζεη ώζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ξήηξαο ακνηβαίαο άκπλαο θαη λα 
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αμηνπνηήζεη ηα ζρεηηθά ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ σο δηακεζνιαβεηέο· 

9. δεηεί ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 42 

παξάγξαθνο 7 ΣΔΔ, γηα παξάδεηγκα κέζσ ελόο κεραληζκνύ όπσο νη θνηλέο 

ζπλεδξηάζεηο δηαβνύιεπζεο. 

10. επηζεκαίλεη όηη ε ξήηξα αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 222 ΣΛΔΔ ζα θαζηζηνύζε δπλαηό λα 

ηεζνύλ όια ηα ζρεηηθά κέζα ηεο ΔΔ ζηε δηάζεζε ηεο Γαιιίαο θαη ησλ άιισλ θξαηώλ 

κειώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο· 

11. δεηεί λα ππάξμεη θαιύηεξνο ζπληνληζκόο κεηαμύ ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ζπλόξσλ, ηεο 

αζηπλνκίαο θαη άιισλ ππεξεζηώλ επηβνιήο ηνπ λόκνπ θαη πιεξνθνξηώλ, θαη δεηεί 

απνηειεζκαηηθόηεξε θαη δηαξζξσκέλε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ηνπο· 

ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα έλαλ κεραληζκό ζπληνληζκνύ θαη ακνηβαίαο ζπλδξνκήο 

κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ κε εηδηθέο αζηπλνκηθέο επηρεηξήζεηο κεγάιεο θιίκαθαο· 

12. δεηεί κηα θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο Σπξίαο θαη ηεο 

επξύηεξεο Μέζεο Αλαηνιήο, ζε ζπληνληζκό κε όινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο· 

ζεσξεί όηη ε πνιηηηθή απηή ζα πξέπεη λα απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο κειινληηθήο 

παγθόζκηαο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ· επηζεκαίλεη όηη ν σο ηώξα ζπληνληζκόο κεηαμύ ησλ 

θξαηώλ κειώλ πνπ έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηελ 

πεξηνρή ζα πξέπεη λα βειηησζεί· επηζεκαίλεη όηη ε ζηξαηησηηθή ππνζηήξημε ε νπνία 

παξέρεηαη ζηε ζπκκαρία πνπ πξνζπαζεί λα αλαθόςεη ηελ επέιαζε ηνπ Daesh/ISIS ζην 

Ηξάθ, ηε Σπξία θαη ηε Ληβύε δελ έρεη επηηύρεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ κηαο 

νινθιεξσκέλεο επξσπατθήο πξνζέγγηζεο ιόγσ αλεπαξθνύο νξγάλσζεο θαη 

ζπληνληζκνύ· 

13. ζεσξεί όηη ε ηξέρνπζα ελεξγνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 42 παξάγξαθνο 7 ΣΔΔ ζα επηδξάζεη 

θαηαιπηηθά ζηε κειινληηθή αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ όισλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

Σπλζεθώλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ άκπλα· ζην πιαίζην απηό, ππελζπκίδεη ηε 

ζεκαζία ηεο πιήξνπο θαη νξζήο εθαξκνγήο ηεο δέζκεο γηα ηελ άκπλα, ε νπνία 

απαξηίδεηαη από ηηο νδεγίεο 2009/81/ΔΚ γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

άκπλαο θαη 2009/43/ΔΚ γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο κεηαθνξέο· 

14. δεηεί ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 258/2012 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ πξσηνθόιινπ 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο θαηαζθεπήο θαη 

δηαθίλεζεο ππξνβόισλ όπισλ, πνπ απνζθνπεί ζηνλ απνηειεζκαηηθό έιεγρν ησλ 

κεηαθνξώλ ππξνβόισλ όπισλ γηα κε ζηξαηησηηθή ρξήζε· επηδνθηκάδεη ηελ 

επαλεμέηαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ πεξί ππξνβόισλ όπισλ (κεηαμύ άιισλ ζε ό,ηη 

αθνξά ηελ απελεξγνπνίεζε, ηηο δηνηθεηηθέο θπξώζεηο θαη ηα όπια ζεκαηνδόηεζεο) θαη 

ηελ πξόζεζε γηα ελίζρπζε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο γεηηνληθέο ρώξεο ζην 

ζέκα ηνπ ιαζξεκπνξίνπ όπισλ· θαιεί, ζην πιαίζην απηό, ηελ Δπηηξνπή λα εληζρύζεη ηηο 

ηθαλόηεηεο ηεο Europol ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα· 

15. ζεσξεί όηη ε ελεξγνπνίεζε ηεο ξήηξαο ακνηβαίαο άκπλαο, ηδίσο ππό ην θσο ηεο 

ηξνκνθξαηηθήο απεηιήο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα θξάηε κέιε θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ 

ζπγθξνύζεσλ ζηηο γεηηνληθέο ρώξεο, ηνλίδεη επίζεο ηελ αλάγθε λα εθθξάδεηαη θαη ε ΔΔ 

ζην Σπκβνύιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ· ζεσξεί όηη ε ΔΔ ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζην Σπκβνύιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, γηα ηελ 
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πξνώζεζε κηαο αλαλεσκέλεο θαηαλόεζεο ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ, πνπ λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο κε ζπκβαηηθέο έλνπιεο απεηιέο θαη ηνπο θηλδύλνπο από 

κε θξαηηθνύο θνξείο, όπσο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο, θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε 

θαηνρύξσζή ηεο ζην ηζρύνλ δηεζλέο δίθαην· πηζηεύεη όηη ε ΔΔ ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη 

ην δηεζλέο πξόηππν αζθάιεηαο θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ όζνλ αθνξά ηελ επζύλε 

πξνζηαζίαο (R2P) γηα επείγνληα αλζξσπηζηηθά κέηξα πξόιεςεο θαη δξάζε, ζύκθσλα 

κε ην δηεζλέο δίθαην· 

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

Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ, ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηελ 

Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο / Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο 

Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ 

Βνξεηναηιαληηθνύ Σπκθώλνπ, ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ζηνλ 

Πξόεδξν θαη ζηνλ Υπνπξγό Άκπλαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. 


