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B8-0059/2016 

Ψήυισμα τοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ στετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμσνας (άρθρο 

42 παράγραυος 7 ΣΕΕ) 

(2015/3034(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε πξνεγνύκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

απεηιή ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ εμηξεκηζκνύ ζηα θξάηε κέιε, θαη ηα κέηξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε παξόκνησλ απεηιώλ, 

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

θεθαιαίνπ ηνπ VII θαη ην άξζξν 51, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 5 ηνπ Βνξεηναηιαληηθνύ Σπκθώλνπ, 

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

– έρνληαο ππόςε ηηο δειώζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο 16 

Ννεκβξίνπ 2015 ζε απάληεζε ησλ ηξνκνθξαηηθώλ επηζέζεσλ ζην Παξίζη ηεο 13εο 

Ννεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ Δμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ ηεο 17εο 

Ννεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ θξαηώλ κειώλ πνπ 

ζπλεδξίαζαλ ζην πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηνλ Φάξηε ησλ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζηξαηεγηθή εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, όπσο 

εγθξίζεθε από ην Σπκβνύιην ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2010, 

– έρνληαο ππόςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 15εο Ιαλνπαξίνπ 2014, κε ηίηιν 

«Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο πνπ νδεγεί ζηελ ηξνκνθξαηία θαη ζηνλ βίαην 

εμηξεκηζκό:  Δλίζρπζε ηεο ελσζηαθήο απόθξηζεο» (COM(2013)0941), 

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

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2015 έιαβαλ ρώξα ζην Παξίζη επηζέζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο 130 άηνκα δνινθνλήζεθαλ από ηξνκνθξάηεο πνπ δήισλαλ όηη αλήθνπλ 

ζην απνθαινύκελν Ιζιακηθό Κξάηνο (IS)· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 

2015 έλνπινη δνινθόλεζαλ 17 άηνκα ζε μερσξηζηέο επηζέζεηο ζην Παξίζη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο απηήο ζην πεξηνδηθό Charlie Hebdo θαη ζε έλα εβξατθό ζνύπεξ 

κάξθεη· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ 

Δμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ, ηεο 17εο Ννεκβξίνπ 2015, ε γαιιηθή θπβέξλεζε 
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επηθαιέζηεθε ηε «ξήηξα ακνηβαίαο άκπλαο» ε νπνία δελ είρε πνηέ πξνεγνπκέλσο 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 ηεο 

Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα λα δεηήζεη ηα θξάηε κέιε λα παξάζρνπλ 

ζηήξημε ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο θαηά ηνπ IS ζηε Σπξία θαη ζην Ιξάθ, θαζώο θαη ζε άιιεο 

απνζηνιέο αζθάιεηαο ζηνλ απόερν ησλ επηζέζεσλ ζην Παξίζη· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 ππνρξεώλεη ηα θξάηε κέιε λα 

παξάζρνπλ βνήζεηα θαη ζπλδξνκή ζε άιιν θξάηνο κέινο ην νπνίν έρεη δερζεί έλνπιε 

επίζεζε ζην έδαθόο ηνπ·  

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ζηηο 17 Ννεκβξίνπ νη 

Υπνπξγνί Άκπλαο όισλ ησλ 27 ρσξώλ νκόθσλα παξείραλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηε 

Γαιιία κέζσ δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο, ελίζρπζεο θαη ζπλδξνκήο·  

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 νξίδεη όηη νη δεζκεύζεηο θαη ε 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηώλ κειώλ ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο «πξέπεη λα 

ζπλάδνπλ κε ηηο δεζκεύζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζηνπο θόιπνπο ηνπ Οξγαληζκνύ 

Βνξεηναηιαληηθνύ Σπκθώλνπ, ην νπνίν, γηα ηα θξάηε πνπ είλαη κέιε ηνπ, εμαθνινπζεί 

λα απνηειεί ην ζεκέιην ηεο ζπιινγηθήο ηνπο άκπλαο θαη ηνλ θνξέα πινπνίεζήο ηεο»· 

1. είλαη αιιειέγγπν κε ηνλ ιαό ηεο Γαιιίαο ζηνλ αγώλα ηνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαη 

θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηηο επηζέζεηο ηνπ Ννεκβξίνπ ζην Παξίζη θαζώο θαη ηηο 

πξνγελέζηεξεο επηζέζεηο ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2015· 

2. εθθξάδεη ηα ζπιιππεηήξηά ηνπ ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο θίινπο όισλ όζσλ έραζαλ ηε 

δσή ηνπο θαη ηξαπκαηίζηεθαλ ζηηο επηζέζεηο ηνπ Παξηζηνύ· 

3. ζεκεηώλεη ηελ πεξίεξγε απόθαζε ηνπ γάιινπ Πξνέδξνπ François Hollande λα 

επηθαιεζηεί ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 7 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

όρη ην άξζξν 4 ή ην άξζξν 5 ηνπ Βνξεηναηιαληηθνύ Σπκθώλνπ· ζεκεηώλεη πεξαηηέξσ 

όηη ην άξζξν 222 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνβιέπεηαη εηδηθά γηα 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο· 

4. πηζηεύεη όηη ην ΝΑΤΟ παξακέλεη ην ζεκέιην ηεο επξσπατθήο αζθάιεηαο θαη 

ζηαζεξόηεηαο· 

5. θαιεί όιεο ηηο επξσπατθέο ρώξεο λα ζπλερίζνπλ λα πξνζθέξνπλ θάζε δπλαηή 

ππνζηήξημε ζηνλ αγώλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη λα πηνζεηήζνπλ κία απζηεξή 

πξνζέγγηζε ηόζν ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζην εμσηεξηθό· 

6. επηθξνηεί ηε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ζηνλ ηνκέα ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηώλ θαη άιιεο ακνηβαίαο βνήζεηαο κε ζθνπό ηελ πξόιεςε κειινληηθώλ 

επηζέζεσλ· 

7. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ην γεγνλόο όηη νη θύξηνη ππαίηηνη γηα ηηο επηζέζεηο 

ζην Παξίζη, είλαη πηζαλόηαηα πνιίηεο ρώξαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη δεηεί σο εθ 

ηνύηνπ, λα ππάξμνπλ πεξαηηέξσ εζληθέο πξνζπάζεηεο κε ζθνπό ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, ηδίσο ησλ λέσλ, θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηαθίλεζεο όπισλ, 

εθξεθηηθώλ, θαζώο θαη ππόπησλ γηα ηξνκνθξαηία· 
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8. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζπληνλίζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηεο άκπλαο ζηνπο θόιπνπο ηνπ ΝΑΤΟ, ε νπνία, γηα ηα θξάηε πνπ είλαη κέιε ηνπ, 

εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην ζεκέιην ηεο ζπιινγηθήο ηνπο άκπλαο θαη ηνλ θνξέα 

πινπνίεζήο ηεο· 

9. θαιεί όια ηα θξάηε κέιε λα εληζρύζνπλ ηε ζπλεξγαζία εληόο θαη κε ην ΝΑΤΟ, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδσνγνλεζεί ε ζπκκαρία σο βαζηθό κέζν ηεο δηεζλήο δέζκεπζήο 

ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη άκπλαο· 

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

Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ, ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηελ Ύπαηε 

Δθπξόζσπν/Αληηπξόεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ 

ΝΑΤΟ θαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ. 


