
P6_TA(2008)0435 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά 

με την πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας  

(COM(2007)0650 – C6-0466/2007 – 2007/0236(CNS)) 

(Διαδικασία διαβούλευσης) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0650), 

– έχοντας υπόψη τον από 18 Απριλίου 2008 Προσανατολισμό του Συμβουλίου 

(8707/2008), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 29, το άρθρο 31,παράγραφος 1, στοιχείο ε), και το άρθρο 34, 

παράγραφος 2, στοιχείο β), της Συνθήκης ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο 

κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0466/2007), 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 

(A6-0323/2008), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε· 

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 

άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ· 

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 

ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά· 

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής· 

5. καλεί το Συμβούλιο και την  Επιτροπή, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 

Λισαβόνας, να διεκπεραιώσουν κατά προτεραιότητα κάθε μεταγενέστερη πρόταση 

αποβλέπουσα στην τροποποίηση του παρόντος κειμένου δυνάμει του άρθρου 10 του 

Πρωτοκόλλου περί των μεταβατικών διατάξεων οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

στη Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και δυνάμει της 

σχετικής με τα ανωτέρω άρθρο 10 Δήλωσης αριθ. 50· 

6. δηλώνει ήδη από τώρα έτοιμο, μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, να 



εξετάσει την εν λόγω πρόταση, εάν χρειαστεί, στο πλαίσιο της κατεπείγουσας 

διαδικασίας, σε στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια· σε περίπτωση που η νέα 

πρόταση απηχεί το περιεχόμενο της παρούσας γνωμοδότησης, μπορεί να εφαρμοσθεί η 

διαδικασία που προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία επί θεμάτων κωδικοποίησης· 

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή. 

Τροπολογία  1 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (6α) Η δράση της ΕΕ για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα 

πρέπει να αναλαμβάνεται σε στενή 

συνεργασία με τις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές, που έχουν βασικό 

ρόλο να διαδραματίσουν, ιδίως σε θέματα 

πρόληψης, δεδομένου ότι οι δράστες και 

οι ηθικοί αυτουργοί των τρομοκρατικών 

πράξεων ζουν μέσα στις τοπικές 

κοινωνίες, έρχονται σε επαφή με τον 

πληθυσμό των κοινωνιών αυτών και 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τους 

δημοκρατικούς μηχανισμούς τους. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη  

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η παρούσα πρόταση προβλέπει την 

ποινικοποίηση των εγκλημάτων που 

συνδέονται με την τρομοκρατία ώστε να 

συμβάλει στον γενικότερο πολιτικό στόχο 

που αποτελεί η πρόληψη της τρομοκρατίας 

μέσω της μείωσης της διάδοσης εγγράφων 

που δύνανται να υποκινήσουν άτομα σε 

τέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων. 

(7) Η παρούσα πρόταση προβλέπει την 

ποινικοποίηση των εγκλημάτων που 

συνδέονται με την τρομοκρατία ώστε να 

συμβάλει στον γενικότερο πολιτικό στόχο 

που αποτελεί η πρόληψη της τρομοκρατίας 

μέσω της μείωσης της διάδοσης εγγράφων 

με την πρόθεση και την πιθανότητα να 

υποκινήσουν άτομα σε τέλεση 

τρομοκρατικών επιθέσεων. 

 

Τροπολογία  3 



Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Οι ορισμοί των τρομοκρατικών 

εγκλημάτων, περιλαμβανομένων εκείνων 

που συνδέονται με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, θα πρέπει να 

προσεγγίσουν περισσότερο σε όλα τα 

κράτη μέλη, κατά τρόπο ώστε να 

καλύπτεται η δημόσια πρόκληση για 

τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος καθώς 

και η στρατολόγηση και εκπαίδευση 

τρομοκρατών, όταν διαπράττονται εκ 

προθέσεως. 

(10) Οι ορισμοί των τρομοκρατικών 

εγκλημάτων, περιλαμβανομένων εκείνων 

που συνδέονται με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, θα πρέπει να 

προσεγγίσουν περισσότερο σε όλα τα 

κράτη μέλη, κατά τρόπο ώστε να 

καλύπτεται η δημόσια υποκίνηση για 

τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος καθώς 

και η στρατολόγηση και εκπαίδευση 

τρομοκρατών, όταν διαπράττονται εκ 

προθέσεως. 

 (Η τροπολογία αυτή αφορά ολόκληρο το 

υπό εξέταση νομοθετικό κείμενο πλην της 

αιτιολογικής σκέψης 9.) 

Τροπολογία  4 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη  

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Πρέπει να προβλεφθούν ποινές και 

κυρώσεις κατά των φυσικών και νομικών 

προσώπων που κρίνονται ένοχοι ή 

υπεύθυνοι δημόσιας πρόκλησης για 

τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, 

στρατολόγησης και εκπαίδευσης 

τρομοκρατών, όταν διαπράττονται εκ 

προθέσεως. Οι συμπεριφορές αυτές θα 

πρέπει να επισύρουν τις ίδιες ποινές σε όλα 

τα κράτη μέλη, είτε διαπράττονται μέσω 

του Διαδικτύου είτε όχι. 

(11) Πρέπει να προβλεφθούν ποινές και 

κυρώσεις κατά των φυσικών και νομικών 

προσώπων που κρίνονται ένοχοι δημόσιας 

υποκίνησης για τέλεση τρομοκρατικών 

εγκλημάτων, στρατολόγησης και 

εκπαίδευσης τρομοκρατών, όταν 

διαπράττονται εκ προθέσεως. Οι 

συμπεριφορές αυτές θα πρέπει να 

επισύρουν τις ίδιες ποινές σε όλα τα κράτη 

μέλη, είτε διαπράττονται μέσω του 

Διαδικτύου είτε όχι. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη  

Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (11α) Το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν 

συμφώνησε σχετικά με τα δικονομικά 



δικαιώματα σε περίπτωση ποινικής 

δίωξης παρεμποδίζει την ευρωπαϊκή 

συνεργασία στο δικαστικό τομέα· αυτό το 

αδιέξοδο πρέπει να αρθεί επειγόντως· 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Πρέπει να θεσπιστούν 

συμπληρωματικοί κανόνες περί 

δικαιοδοσίας, ώστε να υπάρξουν 

εγγυήσεις ότι η δημόσια πρόκληση για 

τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, 

καθώς και στη στρατολόγηση και 

εκπαίδευση τρομοκρατών, μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο 

αποτελεσματικών διώξεων, όταν 

στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσμα την 

τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος που 

εμπίπτει στη δικαιοδοσία ενός κράτους 

μέλους. 

Διαγράφεται 

Τροπολογία  7 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Αυτή η απόφαση-πλαίσιο είναι 

συμπληρωματική της Σύμβασης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

πρόληψη της τρομοκρατίας, της 16ης 

Μαΐου 2005, και, ως εκ τούτου, 

παράλληλα με την έναρξη ισχύος της 

παρούσας απόφασης-πλαισίου, είναι 

απαραίτητο όλα τα κράτη μέλη να 

κυρώσουν το συντομότερο τη Σύμβαση 

αυτή. 

Τροπολογία  8 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη  

Αιτιολογική σκέψη 14 

 



Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Η Ένωση σέβεται τις αρχές που 

αναγνωρίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 

2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και συμπεριλαμβάνονται στο Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα 

κεφάλαια ΙΙ και VI. Τίποτα στην παρούσα 

απόφαση-πλαίσιο δεν μπορεί να 

ερμηνευθεί ως προοριζόμενο να μειώσει ή 

να εμποδίσει θεμελιώδη δικαιώματα ή 

ελευθερίες, όπως η ελευθερία έκφρασης, 

του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, 

καθώς και το δικαίωμα σεβασμού της 

ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 

περιλαμβανομένου του δικαιώματος της 

εμπιστευτικότητας της αλληλογραφίας. 

(14) Η Ένωση σέβεται τις αρχές που 

αναγνωρίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 

2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και συμπεριλαμβάνονται στο Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα 

κεφάλαια ΙΙ και VI. Τίποτα στην παρούσα 

απόφαση-πλαίσιο δεν μπορεί να 

ερμηνευθεί ως προοριζόμενο να μειώσει ή 

να εμποδίσει θεμελιώδη δικαιώματα ή 

ελευθερίες, όπως η ελευθερία έκφρασης, 

του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, η 

ελευθερία του Τύπου και η ελευθερία 

έκφρασης των άλλων μέσων ενημέρωσης 
καθώς και το δικαίωμα σεβασμού της 

ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 

περιλαμβανομένου του δικαιώματος της 

εμπιστευτικότητας της αλληλογραφίας, 

που καλύπτει επίσης και το περιεχόμενο 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

άλλων μορφών ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η δημόσια πρόκληση για τέλεση 

τρομοκρατικών εγκλημάτων, τη 

στρατολόγηση και την εκπαίδευση 

τρομοκρατών είναι εγκλήματα εκ 

προθέσεως. Κατά συνέπεια, τίποτα στην 

παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν μπορεί να 

ερμηνευθεί ως προοριζόμενο να μειώσει ή 

να εμποδίσει τη διάδοση δεδομένων για 

λόγους επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς ή 

ενημέρωσης. Η έκφραση ριζοσπαστικών, 

πολεμικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων στο 

πλαίσιο δημόσιας συζήτησης σε σχέση με 

ευαίσθητα πολιτικά θέματα, 

περιλαμβανομένης της τρομοκρατίας, δεν 

εμπίπτει στο πεδίο της παρούσας 

απόφασης-πλαισίου και ιδίως στον ορισμό 

της δημόσιας πρόκλησης σε τέλεση 

(15) Η δημόσια υποκίνηση για τέλεση 

τρομοκρατικών εγκλημάτων, τη 

στρατολόγηση και την εκπαίδευση 

τρομοκρατών είναι εγκλήματα εκ 

προθέσεως. Κατά συνέπεια, τίποτα στην 

παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν μπορεί να 

ερμηνευθεί ως προοριζόμενο να μειώσει ή 

να εμποδίσει τη διάδοση δεδομένων για 

λόγους επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς, 

καλλιτεχνικούς ή ενημέρωσης. Η έκφραση 

ριζοσπαστικών, πολεμικών ή 

αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο 

δημόσιας συζήτησης σε σχέση με 

ευαίσθητα πολιτικά θέματα, 

περιλαμβανομένης της τρομοκρατίας, δεν 

εμπίπτει στο πεδίο της παρούσας 

απόφασης-πλαισίου και ιδίως στον ορισμό 



τρομοκρατικών εγκλημάτων, της δημόσιας υποκίνησης σε τέλεση 

τρομοκρατικών εγκλημάτων, 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (15α) Η ποινικοποίηση των πράξεων που 

απαριθμούνται στην παρούσα απόφαση-

πλαίσιο πρέπει να εφαρμόζεται έτσι που 

να είναι ανάλογη προς τους 

επιδιωκόμενους νόμιμους σκοπούς, να 

είναι αναγκαία και ενδεδειγμένη σε μια 

δημοκρατική κοινωνία και να μην εισάγει 

διακρίσεις συγκεκριμένα, θα πρέπει να 

είναι συμβατή με τον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 

προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 - σημείο -1 (νέο) 

Απόφαση -πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

Άρθρο 1 - παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  -1) Το άρθρο 1, παράγραφος 2, 

τροποποιείται ως εξής: 

 «2. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν 

έχει ως αποτέλεσμα να τροποποιηθεί η 

υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται 

στο άρθρο 6 της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,  στον Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 



θεμελιωδών ελευθεριών.» 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 - σημείο 1  

Απόφαση -πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) «δημόσια πρόκληση για τέλεση 

τρομοκρατικού εγκλήματος», η διάδοση ή 

η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ενός 

μηνύματος προς το κοινό, με πρόθεση την 

υποκίνηση σε τέλεση μιας από τις πράξεις 

που απαριθμούνται στο άρθρο 1 

παράγραφος 1 στοιχεία α) έως η), όταν μια 

τέτοια συμπεριφορά, είτε υποστηρίζει 

άμεσα είτε όχι τα τρομοκρατικά 

εγκλήματα, προκαλεί κίνδυνο τέλεσης 

ενός ή περισσότερων τέτοιων εγκλημάτων. 

(α) «δημόσια υποκίνηση για τέλεση 

τρομοκρατικού εγκλήματος», η διάδοση ή 

η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ενός 

μηνύματος προς το κοινό, που να 

προτείνει σαφώς και εκ προθέσεως την 

τέλεση ενός από τα εγκλήματα που 

απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 

στοιχεία α) έως η), όταν μια τέτοια 

συμπεριφορά προκαλεί καταφανώς 

κίνδυνο τέλεσης ενός ή περισσότερων 

τέτοιων εγκλημάτων. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 - σημείο 1  

Απόφαση -πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) «στρατολόγηση τρομοκρατών», η 

υποκίνηση άλλου προσώπου σε τέλεση 

μιας από τις πράξεις που απαριθμούνται 

στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 2, 

παράγραφος 2. 

(β) «στρατολόγηση τρομοκρατών», η εκ 

προθέσεως υποκίνηση άλλου προσώπου 

σε τέλεση ενός από τα εγκλήματα που 

απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, 

στοιχεία α) έως η), ή στο άρθρο 2, 

παράγραφος 2. 

Τροπολογία  14 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 - σημείο  1  

Απόφαση -πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 



(γ) «εκπαίδευση τρομοκρατών», η παροχή 

οδηγιών σχετικά με την κατασκευή ή τη 

χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων, 

λοιπών όπλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων 

ουσιών ή άλλων ειδικών μεθόδων ή 

τεχνικών, ενόψει της διάπραξης μιας από 

τις πράξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 

1 παράγραφος 1, έχοντας επίγνωση ότι η 

διαβιβασθείσα τεχνογνωσία πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. 

(γ) «εκπαίδευση τρομοκρατών», η παροχή 

οδηγιών σχετικά με την κατασκευή ή τη 

χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων, 

λοιπών όπλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων 

ουσιών ή άλλων ειδικών μεθόδων ή 

τεχνικών, ενόψει της διάπραξης ενός από 

τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1, στοιχεία α) έως 

η), έχοντας επίγνωση ότι η διαβιβασθείσα 

τεχνογνωσία πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 

το σκοπό αυτό. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 - σημείο 1 

Απόφαση -πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) η διακεκριμένη κλοπή που 

διαπράττεται με σκοπό την τέλεση μιας 

από τις πράξεις που απαριθμούνται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1·  

(δ) η διακεκριμένη κλοπή που 

διαπράττεται με σκοπό την τέλεση ενός 

από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1· 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 - σημείο 1  

Απόφαση -πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) η εκβίαση με σκοπό την τέλεση μιας 

από τις πράξεις που απαριθμούνται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1· 

(ε) η εκβίαση με σκοπό την τέλεση ενός 

από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 - σημείο 1  

Απόφαση -πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο στ 

 



Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) η πλαστογραφία διοικητικών 

εγγράφων με σκοπό την τέλεση μιας από 

τις πράξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 

1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως η) καθώς 

και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β). 

(στ) η πλαστογραφία διοικητικών 

εγγράφων με σκοπό την τέλεση ενός από 

τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως η) 

καθώς και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο β). 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 - σημείο 1  

Απόφαση -πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

Άρθρο 3 - παράγραφος 3α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  3α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 

ποινικοποίηση των πράξεων που 

ορίζονται στην παράγραφο 2, στοιχεία α) 

έως γ) του παρόντος άρθρου, να γίνει με 

σεβασμό των ανειλημμένων 

υποχρεώσεών τους σχετικά με την 

ελευθερία της έκφρασης και την 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, και 

ειδικότερα των υποχρεώσεων που έχουν 

σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και 

την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα 

μέσα ενημέρωσης και με τον δέοντα 

σεβασμό για την εμπιστευτικότητα της 

αλληλογραφίας που καλύπτει επίσης και 

το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και άλλων μορφών 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η 

ποινικοποίηση των πράξεων που 

ορίζονται στην παράγραφο 2, στοιχεία α) 

έως γ) δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

ή τον περιορισμό της διάδοσης 

πληροφοριών για επιστημονικούς, 

ακαδημαϊκούς ή ενημερωτικούς σκοπούς, 

της έκφρασης ριζοσπαστικών, 

επικριτικών ή αντιφατικών απόψεων στη 

δημόσια συζήτηση για ευαίσθητα 

πολιτικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης 

της τρομοκρατίας. 

Τροπολογία  19 



Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 - σημείο 1  

Απόφαση -πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

Άρθρο 3 - παράγραφος 3β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  3β. Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης 

ώστε η ποινικοποίηση των πράξεων που 

ορίζονται στην παράγραφο 2, στοιχεία α) 

έως γ) του παρόντος άρθρου να 

εφαρμόζεται με τρόπο ανάλογο προς τη 

φύση και της περιστάσεις του 

εγκλήματος, λαμβανομένων υπόψη των 

νόμιμων στόχων που επιδιώκονται και 

της αναγκαιότητάς τους σε μια 

δημοκρατική κοινωνία, και έτσι ώστε να 

αποκλείεται κάθε μορφή αυθαιρεσίας και 

άνισης ή ρατσιστικής μεταχείρισης. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση απόφασης-πλαισίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 - σημείο 3  

Απόφαση -πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

Άρθρο 9 - παράγραφος 1α  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1α. Κάθε κράτος μέλος μπορεί επίσης να 

θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του για τα 

εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ) όταν το 

έγκλημα στοχεύει ή έχει ως αποτέλεσμα 

την τέλεση ενός από τα εγκλήματα που 

αναφέρονται στο άρθρο 1 και όταν το εν 

λόγω έγκλημα εμπίπτει στη δικαιοδοσία 

του κράτους μέλους βάσει ενός από τα 

κριτήρια που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α) έως ε) του 

παρόντος άρθρου. 

1α. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 

αποφασίσει να μην εφαρμόσει, ή να 

εφαρμόσει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ή 

περιστάσεις, τις διατάξεις περί 

δικαιοδοσίας που ορίζονται στην 

παράγραφο 1, στοιχεία δ) και ε),  για τα 

εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ) και στο 

άρθρο 4, στο μέτρο που συνδέονται με τα 

εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 3, 

παράγραφος 2, στοιχεία α) έως γ). 

 


