
•

•
•

•

•
•

 

Υπερψηφίστηκε η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας
 
Το ΕΚ υπερψήφισε την Πέμπτη τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών από τους
«ξένους μαχητές» που ταξιδεύουν από και προς εμπόλεμες ζώνες με τρομοκρατικούς
σκοπούς και τους «μοναχικούς λύκους» που σχεδιάζουν μόνοι τους τις επιθέσεις.
 
Η νέα οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,  που ενέκρινε το ΕΚ με 498
ψήφους υπέρ, 114 κατά και 29 αποχές, θα επικαιροποιήσει τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς
κανόνες-πλαίσιο για τα εγκλήματα τρομοκρατίας και θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής
τους ώστε να συμπεριλάβει τις νέες, αναδυόμενες απειλές.
 
Το  κείμενο  της  οδηγίας  είχε  ήδη  συμφωνηθεί  ανεπισήμως  από  το  Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο  και  το  Συμβούλιο  το  Νοέμβριο  του  2016.
 
Η  διευρυμένη  λίστα  με  τις  προπαρασκευαστικές  πράξεις  που  θα  ποινικοποιηθούν
περιλαμβάνει  τα  εξής:
 

ταξίδια στο εξωτερικό για συμμετοχή σε τρομοκρατική ομάδα και κατόπιν
επιστροφή στην ΕΕ με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικής επίθεσης 
στρατολόγηση τρομοκρατών 
λήψη εκπαίδευσης ή  παροχή εκπαίδευσης σχετιζόμενης με την εκτέλεση
τρομοκρατικών πράξεων 
συνδρομή,  συνεργία  ή  απόπειρα  πραγματοποίησης  μιας  τρομοκρατικής
επίθεσης 
δημόσια υποκίνηση ή εξύμνηση τρομοκρατικών πράξεων 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών ομάδων
 

Παροχή βοήθειας στα θύματα της τρομοκρατίας
 
Η νέα οδηγία περιλαμβάνει διατάξεις για τη διασφάλιση της παροχής άμεσης βοήθειας
προς τα θύματα και τους συγγενείς των θυμάτων μετά από μία επίθεση. Για παράδειγμα,
τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει  να   εξασφαλίσουν την ύπαρξη υπηρεσιών που θα
βοηθούν τις  οικογένειες των θυμάτων να μάθουν σε ποιο νοσοκομείο βρίσκεται  ο
συγγενής τους, και θα βοηθούν τα θύματα να επιστρέψουν στις χώρες διαμονής τους. Η
βοήθεια  θα  πρέπει  επίσης  να  περιλαμβάνει  την  παροχή  ιατρικής  και  ψυχολογικής
υποστήριξης  καθώς  και  νομικών  συμβουλών.
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Επόμενα βήματα
 
Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεση τους 18 μήνες, μετά τη δημοσίευση της οδηγίας
στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, για να μεταφέρουν τις διατάξεις της στο εθνικό τους
δίκαιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν θα δεσμεύονται από τη νέα οδηγία,
αλλά μπορούν να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που προτίθενται
να την εφαρμόσουν. Η Δανία εξαιρείται από την εφαρμογή της οδηγίας.
 
Το ΕΚ ενέκρινε την Πέμπτη και τον νέο κανονισμό για την ενίσχυση των ελέγχων στα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.
 
Ιστορικό
 
 
 
Η νέα οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα αντικαταστήσει την απόφαση-
πλαίσιο  του  Συμβουλίου  του  2002  ,  προκειμένου  να  συμβαδίσει  η  ΕΕ  με  τις  νέες
εξελίξεις και τις αναδυόμενες απειλές όπως οι «ξένοι μαχητές» και οι «μοναχικοί λύκοι»,
καθώς  και  να  εξασφαλιστεί  ότι  τα  κράτη  μέλη  συμμορφώνονται  με  τις  διεθνείς
υποχρεώσεις και πρότυπα, όπως το ψήφισμα 2178 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
και  το πρόσθετο πρωτόκολλο της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
πρόληψη της τρομοκρατίας.
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία
 

5.000
5.000 Ευρωπαίοι  εκτιμάται  ότι  έχουν ταξιδέψει  στις περιοχές
συγκρούσεων στη Συρία και το Ιράκ (στοιχεία της Europol, 2016)

Στοιχεία
• Μία πρόσφατη έκθεση της Europol υποστηρίζει ότι εάν νικηθεί ή αποδυναμωθεί
σημαντικά ο ISIS στη Συρία και το Ιράκ, ο αριθμός των ξένων μαχητών που θα
επιστρέψουν στην ΕΕ θα αυξηθεί
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=el&type=IM-PRESS&reference=20170210IPR61804
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=el&type=IM-PRESS&reference=20170210IPR61804
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008F0919&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008F0919&from=EN
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168047c5ea
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168047c5ea


Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (16.02.2017)
Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη (15.02.2017)
Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου μαγνητοσκοπημένη (15.02.2017)
EbS+ (15.02.2017)
Οπτικοακουστικό υλικό για επαγγελματίες
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Monika Hohlmeier (ΕΛΚ, Γερμανία)
Ερευνητικό σημείωμα του ΕΚ για την πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (Φεβρουάριος 2017)
Φάκελος διαδικασίας
Έκθεση της Europol για την κατάσταση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη

Κριστίνα-Αντιγόνη ΕΛEΦΤΕΡΙΕ
Υπηρεσία Τύπου

(+32) 2 28 32798 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 498 98 32 83
kristina.elefterie@europarl.europa.eu

Rikke ULDALL
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 498 98 32 57
@EP_Justice
libe-press@europarl.europa.eu

Βίντεο
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=3c4a0d5d-a3b2-4d85-9ac9-a62700f22bec
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=02/15/2017
http://audiovisual.europarl.europa.eu/counter-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96780/MONIKA_HOHLMEIER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599254
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599254
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0281(COD)&l=en
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2016
https://twitter.com/EP_Justice

