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Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας 

(Πρόσθετο πρωτόκολλο) *** 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά 

με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (14498/2017 – C8-0451/2017 – 

2017/0266(NLE)) 

(Έγκριση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14498/2017), 

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 

83 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0451/2017), 

– έχοντας υπόψη το πρόσθετο πρωτόκολλο στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για την πρόληψη της τρομοκρατίας (14447/2017),  

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου1, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης 

Δεκεμβρίου 2006, για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων 

μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης2, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, 

σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος1, 

                                                 
1  ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6. 
2  ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ. 89. 



 

 

– έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 

2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 

κρατών μελών2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του 

Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0132/2018), 

1. εγκρίνει τη σύναψη του πρόσθετου πρωτοκόλλου· 

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

και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών 

μελών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. 

 

                                                                                                                                                         
1  ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1. 
2  ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1. 


