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B8-0057/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηη ρήηρα αμοιβαίας άμσνας (άρθρο 

42 παράγραθος 7 ΣΕΕ) 

(2015/3034(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

(ΣΔΔ), 

– έρνληαο ππόςε ηνλ Φάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, 

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

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2015, ζην Παξίζη εθδειώζεθε ζεηξά 

ηξνκνθξαηηθώλ επηζέζεσλ πνπ δηέπξαμε ην «Ηζιακηθό Κξάηνο / Daesh» θαη ην νπνίν 

είρε σο απνηέιεζκα 130 λεθξνύο, 352 ηξαπκαηίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιιώλ 

αηόκσλ κε κόληκε αλαπεξία, θαζώο θαη πνιιώλ αηόκσλ πνπ ρξήδνπλ ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο απηέο επηζέζεηο, ε Γαιιία δήηεζε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 42 παξάγξαθνο 7 ηεο ΣΔΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο 

ηνπ Σπκβνπιίνπ Δμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ ηεο ΔΔ, ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2015· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη απηή ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 είρε 

ελεξγνπνηεζεί· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ππνπξγνί άκπλαο ηεο ΔΔ εμέθξαζαλ ηελ νκόθσλε θαη πιήξε 

ζηήξημε ζηε Γαιιία θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα παξάζρνπλ όιε ηελ αλαγθαία βνήζεηα 

θαη ζπλδξνκή ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 42 παξάγξαθνο 7, επηζεκαίλνληαο όηη δελ 

απαηηείην από λνκηθή άπνςε θακία επίζεκε απόθαζε ή ζπκπέξαζκα από ην Σπκβνύιην 

πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί ε ακνηβαία ζπλδξνκή· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζπλέρεηα πνπ δόζεθε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επίπεδν δηκεξνύο 

δηαθπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ δελ απαηηνύζε ηελ εκπινθή νύηε ηνπ Σπκβνπιίνπ 

νύηε ηεο Δπηηξνπήο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη νξηζκέλα θξάηε κέιε έρνπλ αλαιάβεη 

δεζκεύζεηο λα ζπλδξάκνπλ ηε Γαιιία, γηα θάπνηα άιια απαηηείηαη ε έγθξηζε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ γηα λα πξνρσξήζνπλ θαη νξηζκέλα δελ έρνπλ θάλεη βήκαηα πξνο απηή 

ηελ θαηεύζπλζε· 

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, όπσο απνδεηθλύεηαη από ηνλ απνθαινύκελν «πόιεκν θαηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο» πνπ δηεμάγεηαη από ηηο ΖΠΑ, ην ΝΑΤΟ θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο από 

ην 2001, νη πόιεκνη νδεγνύλ κόλν ζε ηξνκνθξαηία, θαηαζηξνθή ησλ θξαηώλ θαη 

αλζξώπηλεο απώιεηεο· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην Κνηλνβνύιην δελ έρεη από λνκηθή άπνςε δπλαηόηεηα λα 

αζθήζεη θνηλνβνπιεπηηθό έιεγρν ζηε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 42 

παξάγξαθνο 7· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Γαιιία δήηεζε, αθελόο, ηε ζηήξημε κέζσ ηεο ζπλέλσζεο θαη 
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θνηλήο ρξήζεο ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ζην Ηξάθ θαη ζηε Σπξία θαη, 

αθεηέξνπ, ηελ ππνζηήξημε ζε άιινπο ηνκείο όπνπ ζηξαηεύκαηα ηεο Γαιιίαο έρνπλ 

αλαπηπρζεί πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε αλαδηάηαμε ησλ δπλάκεσλ· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 ηεο ΣΔΔ πξνβιέπεη όηη ηα θξάηε 

κέιε ζα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα βνεζήζνπλ έλα θξάηνο κέινο εάλ είλαη ζύκα έλνπιεο 

επίζεζεο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη απηό πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

επίπεδν δηαθνηλνβνπιεπηηθήο δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο θαη όηη ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε 

ηνλ Φάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 ηεο ΣΔΔ δελ θέξεη ηίηιν, θαη σο εθ 

ηνύηνπ ν όξνο «ξήηξα ακνηβαίαο ζπλδξνκήο» δελ απνηειεί λνκηθή έλλνηα· 

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 πξνέξρεηαη από ην άξζξν 5 ηεο 

Γπηηθνεπξσπατθήο Έλσζεο ηεο Σπλζήθεο ησλ Βξπμειιώλ, θαη όηη ελζσκαηώζεθε γηα 

πξώηε θνξά ζηε ΣΔΔ ην 2009 κέζσ ηεο Σπλζήθεο ηεο Ληζαβόλαο· 

1. απνξξίπηεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 42 παξάγξαθνο 7 ηεο ΣΔΔ θαη θαηαγγέιιεη 

ην γεγνλόο όηη ε θίλεζε απηή κεηαηξέπεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε κία ζηξαηησηηθή 

ζπκκαρία· πξνεηδνπνηεί όηη απηό δελ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη πξνεγνύκελν γηα 

κειινληηθέο ππνζέζεηο· 

2. εθθξάδεη ηελ έληνλε δηαθσλία ηνπ κε ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ σο ππνρξέσζε 

ζηξαηησηηθήο ελίζρπζεο ηεο Γαιιίαο, ζε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο, ή δηθαηνιόγεζεο 

θαη λνκηκνπνίεζεο ήδε δηεμαγόκελσλ ή πξνγξακκαηηζκέλσλ ζηξαηησηηθώλ δξάζεσλ· 

απνξξίπηεη πεξαηηέξσ ηελ παξνπζίαζε ησλ επηζέζεσλ ζην Παξίζη σο πξάμεσλ πνιέκνπ 

πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηεζεί ε ζηξαηησηηθή απάληεζε, θαη ηνλίδεη όηη ζύκθσλα κε 

ηνλ δηεζλή λόκν ην απνθαινύκελν «Ηζιακηθό Κξάηνο / Daesh» δελ είλαη θξάηνο· 

3. ππνγξακκίδεη όηη νη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο πνηέ δελ πεξηόξηζαλ ή ζηακάηεζαλ ηελ 

ηξνκνθξαηία, αιιά αληηζέησο πξνθάιεζαλ πεξηζζόηεξα ζύκαηα θαη πεξηζπαζκνύο, θαη 

επηδείλσζαλ ηελ θαηάζηαζε ησλ ιαώλ πνπ πιήηηνληαη· δεηεί ηελ παύζε ηνπ 

απνθαινύκελνπ «πόιεκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο» θαη επηκέλεη όηη νη ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ ζην πιαίζην ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ κέζσ 

έξεπλαο ηεο αζηπλνκίαο θαη επηβνιήο ηνπ λόκνπ· ππνγξακκίδεη ην γεγνλόο όηη ν αγώλαο 

θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ρξεζηκεύζεη σο 

πξόζρεκα γηα λα πεξηνξηζηνύλ νη αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα 

θαη θαηαγγέιιεη όιεο ηηο πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνύλ ζε δηαθξίζεηο θαηά ηκεκάησλ ηνπ 

πιεζπζκνύ ζηε βάζε ηεο εζλνηηθήο θαηαγσγήο ηνπο ή ηεο ζξεζθείαο ηνπο· 

4. δεηεί ηελ απζηεξή ζπκκόξθσζε κε ην δηεζλέο δίθαην, ηε κε ζηξαηησηηθή ή άιινπ 

ηύπνπ επέκβαζε ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ησλ θξαηώλ θαζώο θαη ηελ εηξεληθή 

δηεπζέηεζε ησλ ζπγθξνύζεσλ· 

5. δεηεί ηελ γεληθή επαλεμέηαζε ηεο πνιηηηθήο ΔΔ ζε ό,ηη αθνξά ηηο εμσηεξηθέο ππνζέζεηο, 

ε νπνία ζα πξέπεη λα απνθιείεη πιήξσο παξεκβάζεηο θαη κέηξα ζηξαηησηηθνύ ηύπνπ θαη 

ζα πξέπεη λα θαηεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ρξεζηκνπνίεζε κε ζηξαηησηηθώλ κέηξσλ, 

ζηελ άκβιπλζε ηεο θηώρεηαο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ βαζύηεξσλ αηηίσλ ηεο, ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηε ζπκκεηξηθή ζπλεξγαζία· 
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6. θαιεί λα δνζεί ηέινο ζην εκπόξην όπισλ ηεο ΔΔ θαη ζηελ εμαγσγή όπισλ θαη 

ζηξαηησηηθνύ εμνπιηζκνύ ζε δώλεο ζπγθξνύζεσλ· 

7. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ζηα 

θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ, ζην Σπκβνύιην θαη ζηελ Δπηηξνπή. 


