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Η καηαπολέμηζη ηης Τρομοκραηίας
ζηο επίκενηρο ηης εσρωπαϊκής δράζης
ηνπ Φάξε Κξεκκχδα
Υπνςήθηνπ Γηδάθηνξα
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,
Γφθηκνπ Δξεπλεηή Κ.Δ.ΓΙΑ.

Δίλαη γεγνλφο φηη ε θχξηα θαηεχζπλζε ηνπ νηθνδνκήκαηνο ηεο επξσπατθήο
νινθιήξσζεο, απφ ηηο απαξρέο ηνπ έσο θαη ηηο πξψηεο δεθαεηίεο κεηά ηε δεκηνπξγία
ηνπ, φπσο απηφ ελζαξθψζεθε κέζα απφ ην κφξθσκα ησλ ηξηψλ Κνηλνηήησλ,
πξνζαλαηνιίζηεθε θπξίσο πξνο δεηήκαηα εκπνξηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
θαζψο θαη φηη άιιν αθνξνχζε άκεζα απηά ηα δεηήκαηα. Πξψηα επηηεχγκαηα, πνπ
απνηέιεζαλ ‘θαχζηκν’ γηα πεξαηηέξσ νινθιήξσζε πξνο έηεξα πεδία πνιηηηθήο, θαηά
ην λεν-ιεηηνπξγηθφ πξφηππν ελνπνίεζεο, ε νινθιήξσζε ηνπ Κνηλνχ Δμσηεξηθνχ
Γαζκνινγίνπ, θαη κάιηζηα ζε ρξφλν λσξίηεξα ηνπ πξνβιεπνκέλνπ, θαζψο θαη ε Κνηλή
Αγξνηηθή Πνιηηηθή, ε πιένλ ψξηκε θνηλνηηθή πνιηηηθή κέρξη ηηο κέξεο καο.

Δληνχηνηο, ηα θξάηε κέιε, θάζε άιιν παξά πεξηφξηζαλ ην πεδίν ηεο ακνηβαίαο
ζπλεξγαζίαο. Αλεζπρίεο θαη δεδνκέλα θάζε επνρήο πάληνηε έβξηζθαλ, ζε χζηεξν είλαη ε αιήζεηα - ρξφλν, ηελ αληαλάθιαζή ηνπο ζην θνηλνηηθφ πείξακα, ζπκβάιινληαο
ζηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζή ηνπ. Κιαζζηθφ παξάδεηγκα ε ηαξαγκέλε, νηθνλνκηθά θαη
πνιηηηθά, δεθαεηία ηνπ 1970. Απφξξνηα ηνπ δεχηεξνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, ην
πξσηνθαλέο μέζπαζκα ηξνκνθξαηίαο, πνπ γλψξηζαλ θξάηε κέιε φπσο ε Γεξκαλία
(νκάδα Μπάαληεξ-Μάηλρνθ, Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ Μνλάρνπ) θαη ε Ιηαιία (Δξπζξέο
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Ταμηαξρίεο). Γελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλείηαη φηη ηελ ίδηα πεξίνδν εκθαλίζηεθε θαη ζηελ
Διιάδα ε πιένλ ζθιεξή έθθαλζε εγρψξηαο ηξνκνθξαηίαο.

Ωο απάληεζε ζηηο παξαπάλσ πξνθιήζεηο εκθαλίζηεθε ε πξσηνβνπιία TREVI, ε νπνία
επηβεβαίσζε ηελ άηππε επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε
ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία κέρξη ηφηε δηέθεπγαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ
θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ δξάζεο, φπσο ήηαλ θαη ην δήηεκα ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σρεηηθέο
ζπδεηήζεηο είραλ μεθηλήζεη ήδε απφ ηελ πεξίνδν 1971-1972. Σρεκαηνπνηήζεθαλ,
θαηφπηλ βξεηαληθήο πξσηνβνπιίαο, ηελ πεξίνδν 1975-1976, νδεγψληαο ζε άηππεο
ζπλαληήζεηο ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο
Δπξ. Δπηηξνπήο θαη ηεο Γελ. Γξακκαηείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ1.

Λίγν αξγφηεξα αθνινχζεζε ε - επίζεο εμσθνηλνηηθή - πξσηνβνπιία γηα ππνγξαθή
ησλ ζπκθσληψλ ηνπ Σέλγθελ (1985 θαη 1990), γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ειεχζεξεο
θπθινθνξίαο πξνζψπσλ κε παξάιιειε ελίζρπζε ησλ ειέγρσλ ζηα θνηλά εμσηεξηθά
ζχλνξα. Καη ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη φιεο απηέο νη πξσηνβνπιίεο ζπλδένληαλ
άξξεθηα κε ηε θχζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο, σο:
«παξάπιεπξε ζπλέπεηα ηεο εγθαζίδξπζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο κε ηελ θαηάξγεζε

ησλ εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία πξνζψπσλ»2.
Δίρε έξζεη ε ψξα νη παξαπάλσ αλεζπρίεο λα απνηππσζνχλ ζηε Σπλζήθε γηα ηελ ΔΔ
(1992), ηεξκαηίδνληαο - ελ κέξεη - ην παξάδνμν ηεο αλάπηπμεο άηππσλ
πξσηνβνπιηψλ εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο επξσπατθήο ζπζζσκάησζεο. Ο λένο,
δηαθπβεξλεηηθήο πθήο, Τίηινο γηα ηε Σπλεξγαζία ζε ζέκαηα Γηθαηνζχλεο θαη
Δζσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ επηρείξεζε λα θαιχςεη - απνζπαζκαηηθά θαηά θνηλή νκνινγία
- δεηήκαηα πνπ άπηνληαλ ηεο δηαθξαηηθήο αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο,
ζηνρεχνληαο ζηελ εκπέδσζε ηεο έλλνκεο ηάμεο θη αζθάιεηαο ζην εζσηεξηθφ ησλ
θξαηψλ κειψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Τε δηθή
ηνπο ζπκβνιή ζην λεφηεπθην ελσζηαθφ πιαίζην δξάζεο πξνζέζεζαλ νη επφκελεο

1

Πεξξάθεο, Ση., (2006), «Ο Φψξνο Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο ζηελ ΔΔ», ζην
Σηεθάλνπ, Κ., Τζηληζηδέιεο Μ., Φαηνχξνο, Αξ. θαη Φξηζηνδνπιίδεο, Θ. (επηκ.), Δηζαγσγή ζηηο
Δπξσπατθέο Σπνπδέο, Τφκνο Α΄, Ιζηνξία - Θεζκνί - Γίθαην, Δθδ. Ι. Σηδέξεο, ζει. 384-385 θαη
Bunyan, T., (1993), Trevi, Europol and the European State, in Statewatching the New
Europe, p.p. 1-2.
2
Ισαθεηκίδεο, Π., (1995), Δπξσπατθή Πνιηηηθή Έλσζε: Θεσξία - Γηαπξαγκάηεπζε Θεζκνί θαη
Πνιηηηθέο, Δθδ. Θεκέιην, ζει. 419.
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αλαζεσξήζεηο ηεο ΣπλζΔΔ, ηφζν ζην Άκζηεξληακ (1997), κε ζεκαληηθφηεξε ηνκή ηε
δεκηνπξγία ελφο Φψξνπ Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο, φζν θαη ζηελ Νίθαηα
(2000). Δλδηακέζσο, είρε ζπζηαζεί ε Europol (1995), ελψ ιίγν αξγφηεξα
απνθαζίζηεθε θαη ε ίδξπζε ηεο Eurojust (2000)∙ ζεζκνί κε ζηφρν ηελ απηή
δηεπθφιπλζε ηεο αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ.
Αλαληίξξεηα, πξφνδνο επηηειέζηεθε θαη κε ηε Σπλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο (2007),
εζηηάδνληαο ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηηο δξάζεηο πνπ ζπλδένληαλ κε ηνλ «Φψξν» (Τίηινο V
ΔΣΛΔΔ)3. Η θαηάξγεζε ηεο δνκήο ησλ Ππιψλσλ ήξε ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ
θνηλνηηθνπνηεκέλσλ θαη δηαθπβεξλεηηθήο ρξνηάο δηαηάμεσλ. Οξίζηεθε ε ζηελφηεξε
ζπλεξγαζία εζληθψλ αζηπλνκηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ, ε ακνηβαία αλαγλψξηζε
δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη εάλ ρξεηαζηεί ε πξνζέγγηζε ησλ εζληθψλ πνηληθψλ
λνκνζεζηψλ θαη, ηέινο, πξνβιέθζεθε ε ζχζηαζε Δπξσπατθή Δηζαγγειίαο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ζνβαξήο εγθιεκαηηθφηεηαο κε δηαζπλνξηαθή δηάζηαζε.
Μνιαηαχηα, ήηαλ ν απφερνο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ηεο 11εο Σεπηεκβξίνπ
2001, πνπ ‘αθνχζηεθε’ εθθσθαληηθφο θαη ζηελ Δπξψπε, ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά
ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σε κηα Δπξψπε ε νπνία
κάιινλ είρε ππνηηκήζεη ζρεηηθνχο θηλδχλνπο, δηάγνληαο κηα ζρεηηθά αλέθειε
ηξνκνθξαηηθά, δεθαεηία ηνπ 1990-2000. Υπφ ηνλ θφβν, ινηπφλ, ζηνρνπνίεζεο θαη
ηνπ επξσπατθνχ εδάθνπο, θαζψο θαη ππφ ηελ πίεζε ησλ ΗΠΑ, πνπ έκνηαδαλ λα
ξέπνπλ πξνο κηα άθξαηε αληηηξνκνθξαηηθή θνβία, ε ΔΔ απνθάζηζε λα εληζρχζεη, ππφ
ηελ αηγίδα ηεο, ηελ αληηηξνκνθξαηηθή δξάζε ησλ θξαηψλ κειψλ.

Έηζη, ζηηο 13 Ινπλίνπ 2002 εθδφζεθε απφ ην Σπκβνχιην ε Απφθαζε-Πιαίζην γηα ηελ
Καηαπνιέκεζε ηεο Τξνκνθξαηίαο4, πνπ απνηέιεζε ην πξψην ζρεηηθφ βαζηθφ λνκηθφ
κέζν. Η ζπγθεθξηκέλε απφθαζε θαινχζε ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηνλ
νξηζκφ θαη ηελ επαξθή αληηκεηψπηζε ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, κε ζεβαζκφ ζηηο
ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο θαη δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, φπσο ππαγφξεπε άιισζηε θη ε

3

Ισαθεηκίδεο, Π., (2008), Η Σπλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο - Παξνπζίαζε, Αλάιπζε, Αμηνιφγεζε,
Δθδ. Θεκέιην, ζει. 119-121.
4
Απφθαζε-Πιαίζην 2002/475/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 «γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο», ΔΔ L 164/3 ηεο 22.06.2002.
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Φάξηα Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ. Τελ ίδηα εκέξα πηνζεηήζεθε θη ε απφθαζε
γηα ην Δπξσπατθφ Έληαικα Σχιιεςεο (2002)5.

Η ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηελ Μαδξίηε, ηνλ Μάξηην 2004, ε πιένλ πνιχλεθξε επί
επξσπατθνχ εδάθνπο κεηά απφ θαηξφ, επαληεξάξρεζε δξακαηηθά ην πξφβιεκα ηεο
ηξνκνθξαηίαο ζηελ ΔΔ. Τν Δπξ. Σπκβνχιην ησλ Βξπμειψλ (25-26 Μαξηίνπ 2004)
πηνζέηεζε ζρεηηθή Γήισζε γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Τξνκνθξαηίαο6, κε ηελ νπνία
φρη κφλν εθθξάζηεθε θαηαδίθε γηα ην ζπκβάλ θη αιιειεγγχε πξνο ηηο νηθνγέλεηεο ησλ
ζπκάησλ θαη ηνλ ηζπαληθφ ιαφ, αιιά πξναλαγγέιζεθε ε εθπφλεζε κηαο ζπλεθηηθήο
θαη

καθξνπξφζεζκεο

επξσπατθήο

ζηξαηεγηθήο

γηα

ηελ

θαηαπνιέκεζε

ηεο

ηξνκνθξαηίαο, ελ αληηζέζεη κε απνζπαζκαηηθά πιαίζηα δξάζεο, πξνγξάκκαηα θαη
πξσηνβνπιίεο πνπ είραλ αλαιεθζεί πξνεγνπκέλσο. Παξάιιεια, εθιήζεζαλ ε
Δπηηξνπή, ην Σπκβνχιην θαη ηα θξάηε κέιε λα ζπλεξγαζηνχλ πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα
κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο, κεηαμχ άιισλ, ε εθαξκνγή ηνπ
Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο Σχιιεςεο, ε ελίζρπζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο
Σέλγθελ (SIS) θαη ε ελδπλάκσζε ηεο Europol θαη ηεο Eurojust. Απνθαζίζηεθε δε ν
δηνξηζκφο Σπληνληζηή γηα ηελ Αληηηξνκνθξαηηθή Γξάζε, ζηα πιαίζηα ηεο Γξακκαηείαο
ηνπ

Σπκβνπιίνπ,

κε

αξκνδηφηεηα

ηελ

επνπηεία

θαη

ζπληνληζκφ

ηεο

αληηηξνκνθξαηηθήο δξάζεο ΔΔ θαη θξαηψλ κειψλ.

Δπφκελν ζεκαληηθφ βήκα ήηαλ ε πηνζέηεζε ηνπ ‘Πξνγξάκκαηνο ηεο Φάγεο’ απφ
επφκελν Δπξσπατθφ Σπκβνχιην (Βξπμέιεο, 4-5 Ννεκβξίνπ 2004), κε ζηφρνπο:
Δλίζρπζε ηεο ειεπζεξίαο, φζνλ αθνξνχζε ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ
Δπξσπαίσλ

πνιηηψλ

εληφο

ηεο

ΔΔ,

δεηήκαηα

αζχινπ,

κεηαλάζηεπζεο/

ελζσκάησζεο θαη ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ.
Δλίζρπζε ηεο αζθάιεηαο, φζνλ αθνξνχζε ηελ αληαιιαγή πιεξνθφξεζεο, ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ (κέζσ κηαο εληαηηθφηεξεο
ζπλεξγαζίαο θξαηψλ κειψλ, ζεζκψλ θαη νξγάλσλ ηεο ΔΔ), ηελ κεηάβαζε απφ ad
hoc ζε κηα ζπζηεκαηηθή αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία, ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ κε

5

Απφθαζε-Πιαίζην 2002/584/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 «γηα ην επξσπατθφ
έληαικα ζχιιεςεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ», ΔΔ L 190/1 ηεο
18.07.2002.
6
Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ησλ Βξπμειιψλ, 25-26 Μαξηίνπ 2004.
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δηαζπλνξηαθέο επηπηψζεηο, ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο, ηεο δηαθζνξάο θαη ησλ λαξθσηηθψλ.
Δλίζρπζε ηεο δηθαηνζχλεο, φζνλ αθνξνχζε ηελ κεγαιχηεξε εκπινθή ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζηα δεηήκαηα ηνπ «Φψξνπ», ηελ ελίζρπζε ηεο
δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη αλαγλψξηζεο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελαξκφληζεο
ησλ εζληθψλ λνκηθψλ ζπζηεκάησλ.
Καη ελίζρπζε ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηνπ «Φψξνπ», κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε
ηξίηα θξάηε θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο.

Η ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζην Λνλδίλν ην 2005 έζεζε αθφκα πην επηηαθηηθά ην δήηεκα
ηεο ηξνκνθξαηηθήο απεηιήο. Αθνινπζψληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, πνπ έζεζαλ
αιιεπάιιεια Δπξ. Σπκβνχιηα κέζα ζην 2004, θαζψο θαη ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ
‘Πξνγξάκκαηνο ηεο Φάγεο’, εθπνλήζεθε απφ ηελ Πξνεδξία θαη ηνλ Σπληνληζηή
Αληηηξνκνθξαηηθήο Γξάζεο, θαη δηαβηβάζηεθε, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005, πξνο ην
Σπκβνχιην θαη ην Δπξ. Σπκβνχιην, ην πξψην ζρέδην ηεο Αληηηξνκνθξαηηθήο
Σηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ7. Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ήηαλ λα θαηαπνιεκεζεί ζπλνιηθά ε
ηξνκνθξαηία, κε παξάιιειν ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ψζηε λα
θαζίζηαην ε Δπξψπε αζθαιέζηεξε, επηηξέπνληαο έηζη ζηνπο πνιίηεο ηεο λα δνπλ ζε
κηα πεξηνρή ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο. Η πξσηαξρηθή επζχλε αλήθε ζηα
θξάηε, εληνχηνηο, ε ΔΔ ήηαλ απνθαζηζκέλε λα αλαιάβεη ηνλ πνιηηηθφ έιεγρν ηεο
αληηηξνκνθξαηηθήο δξάζεο θαη λα εληζρχζεη ηηο εζληθέο ηθαλφηεηεο, λα πξναγάγεη ηε
ζπλεξγαζία, λα αλαπηχμεη ηε ζπιινγηθή ηθαλφηεηα θαη λα πξνσζήζεη ηε δηεζλή
ζχκπξαμε. Βαζηθνί ππιψλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ήηαλ:
Η πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ζηξαηνιφγεζεο ηξνκνθξαηψλ8, κέζσ
εζληθνχ ζπληνληζκνχ, αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη νξηζκνχ νξζψλ πξαθηηθψλ.

7

Έγγξαθν 14469/4/05 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 30εο Ννεκβξίνπ 2005.
Μφιηο ιίγνπο κήλεο λσξίηεξα, ε Δπηηξνπή ζε αλαθνίλσζή ηεο είρε επηζεκάλεη εκθαηηθά ην
δήηεκα ηεο ζηξαηνιφγεζεο ηξνκνθξαηψλ: COM(2005)313 ηειηθφ «Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο
πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Σπκβνχιην - Σηξαηνιφγεζε ηξνκνθξαηψλ:
θαηαπνιέκεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βίαηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε»,
21.09.2005.
8
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Η πξνζηαζία θνηλνχ θαη ππνδνκψλ δσηηθήο ζεκαζίαο (πρ. κεηαθνξέο), κε
ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ψζηε απηά λα θαζίζηαλην
απξνζπέιαζηα γηα ηξνκνθξάηεο ή ππφπηνπο ηξνκνθξαηίαο.
Η θαηαδίσμε ησλ ηξνκνθξαηψλ θη ε πξνζαγσγή ηνπο ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο,
κε παξεκπφδηζε φισλ ησλ δνκψλ ππνζηήξημήο ηνπο, φπσο πρ. ρξεκαηνδφηεζε,
ζηξαηνιφγεζε θαη πξφζβαζε ζε πιηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζέζεσλ.
Καη ε αληίδξαζε κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ηξνκνθξαηίαο
κε έκθαζε ζηελ έγθαηξε θηλεηνπνίεζε κεραληζκψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη
ζηελ επίδεημε αιιειεγγχεο πξνο ηα ζχκαηα ηεο ηξνκνθξαηίαο.

Πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ, ζηα ηέιε ηνπ 2008, ην Σπκβνχιην θαηέιεμε ζηελ
Απφθαζε-Πιαίζην

2008/919/ΓΔΥ

γηα

ηελ

θαηαπνιέκεζε

ηεο

ηξνκνθξαηίαο9,

ηξνπνπνηψληαο ηελ πξνεγνχκελε Απφθαζε 2002/475/ΓΔΥ ηεο 13εο/06/2002. Η λέα
απφθαζε επαλαπξνζδηφξηζε ηνλ λνκηθφ νξηζκφ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη
θαινχζε

ηα

θξάηε

κέιε

ζε

απζηεξνπνίεζε

ηεο

πνηληθήο

λνκνζεζίαο

γηα

απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηηθήο απεηιήο, φπσο ππαγφξεπε θη ε
αληηηξνκνθξαηηθή ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ, επηζεκαίλνληαο, σζηφζν, ηελ αδήξηηε αλάγθε
δηαθχιαμεο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο.
Αθνινχζσο, ην Σπκβνχιην πηνζέηεζε ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2008 ηελ Οδεγία
2008/114/ΔΚ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επξσπατθψλ ππνδνκψλ δσηηθήο ζεκαζίαο10,
θαη ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2008, πηνζέηεζε ηελ Απφθαζε-Πιαίζην
ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Έληαικα Σπγθέληξσζεο Απνδεηθηηθψλ Σηνηρείσλ11,
ζπκπιεξψλνληαο έλα θξίζηκν παδι θαίξησλ αληηηξνκνθξαηηθψλ κέηξσλ.
Δμέιημε ηνπ ‘Πξνγξάκκαηνο ηεο Φάγεο’ απνηέιεζε ην ‘Πξφγξακκα ηεο Σηνθρφικεο’,
ην νπνίν πηνζεηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 200912. Τν
9

Απφθαζε-Πιαίζην 2008/919/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2008 «ζρεηηθά κε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΥ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο»
ΔΔ L 330/21 ηεο 09.12.2008.
10
Οδεγία 2008/114/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2008 «ζρεηηθά κε ηνλ
πξνζδηνξηζκφ θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ επξσπατθψλ ππνδνκψλ δσηηθήο ζεκαζίαο, θαη
ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο βειηίσζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπο» ΔΔ L 345/75 ηεο
23.12.2008.
11
Απφθαζε-Πιαίζην 2008/978/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008 «ζρεηηθά κε ην
επξσπατθφ έληαικα ζπγθέληξσζεο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ιήςε αληηθεηκέλσλ,
εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ γηα ρξήζε ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο» ΔΔ L 350/72 ηεο 30.12.2008.
12
Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ησλ Βξπμειιψλ, 11 Γεθεκβξίνπ 2009.
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λέν πξφγξακκα δξάζεο αθνξνχζε ηελ πεξίνδν 2010-2014 θαη ζηφρεπε ζηε
δεκηνπξγία κηαο αλνηθηήο Δπξψπεο γηα ηελ εμππεξέηεζε, ηελ αζθάιεηα θαη
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο πεξεηαίξσ αλάπηπμεο ηνπ
«Φψξνπ», ζηνρεχνληαο, κεηαμχ άιισλ, ζε απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηφζν
ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο φζν θαη ηεο ηξνκνθξαηηθήο απεηιήο.

Τε δηθή ηεο ζεκαζία είρε ε πηνζέηεζε ηεο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Δζσηεξηθή Αζθάιεηα
ηεο ΔΔ (ISS), απφ ην Σπκβνχιην (23-25 Φεβξνπαξίνπ 2010)13, κε άμνλεο:
Αλάδεημε ηεο δξάζεο ηεο Έλσζεο γχξσ απφ ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα θαη
ειεπζεξία ησλ πνιηηψλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ, θαη κέζσ ηεο θαηαπνιέκεζεο
ηεο ηξνκνθξαηίαο, πνπ ζεσξείην θνηλή απεηιή γηα θξάηε κέιε θαη ΔΔ.
Δληαηηθνπνίεζε κηαο νινθιεξσκέλεο ζπλεξγαζίαο ζηνρεχνληαο πεξηζζφηεξν ζηα
αίηηα παξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθάιεηαο.
Δλίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ θαη ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο
δηαρείξηζεο ησλ ζπλφξσλ, ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ.

Σηα πιαίζηα, ινηπφλ, ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο θαη
ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην ‘Πξφγξακκα ηεο Σηνθρφικεο’, είρε έξζεη ε ψξα γηα
αμηνιφγεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Σε ζρεηηθή
αλαθνίλσζή ηεο ε Δπηηξνπή, ζηηο 20 Ινπιίνπ 201014, επηρείξεζε λα θαηαγξάςεη ηα
κέρξη ηφηε απνηειέζκαηα θαη αλάινγα λα ππνδείμεη κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο. Αξρηθά
επηζεκαίλεην ηθαλνπνίεζε γηα ηελ απνπζία ελεξγεηψλ αλάινγσλ ηεο Μαδξίηεο θαη ηνπ
Λνλδίλνπ. Μνιαηαχηα, εθθξάδεην αλεζπρία γηα ηελ εμέιημε ηεο ηξνκνθξαηηθήο
δξάζεο δηεζλψο θαη ηηο πηζαλέο κειινληηθέο ηεο επηπηψζεηο ζηελ Δπξψπε.

Αλαιπηηθφηεξα θαηαγξάθνληαλ αλά ηνκέα ηα αθφινπζα:
13

Έγγξαθν 5842/2/10 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 2010 «Σρέδην ζηξαηεγηθήο
εζσηεξηθήο αζθάιεηαο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε:«Πξνο έλα επξσπατθφ πξφηππν αζθάιεηαο»
θαη Έγγξαθν 6870/10 ηνπ Σπκβνπιίνπ (Presse 44), ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2010 «EU Internal
Security Strategy».
14
COM(2010)386 ηειηθφ «Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην Σπκβνχιην θαη ζην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην - Η αληηηξνκνθξαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ: βαζηθά επηηεχγκαηα θαη κειινληηθέο
πξνθιήζεηο», 20.07.2010 θαη SEC(2010)911 Commission Staff Working Paper «Taking Stock
νf EU Counter-Terrorism Measures», 20.07.2010.
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Σηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο ζεκεησλφηαλ ε πξνζέγγηζε ησλ εζληθψλ λνκηθψλ
δηαηάμεσλ γηα ηνλ νξηζκφ θαη δίσμε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο, ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ζηξαηνιφγεζεο λέσλ ηξνκνθξαηψλ,
κε εξγαιεία ηνλ έιεγρν ηνπ δηαδηθηχνπ, ηηο κνξθέο επηθνηλσλίαο, ηνλ
επηζηεκνληθφ δηάινγν, πξνγξάκκαηα ηνπηθήο αζηπλφκεπζεο, θιπ. Δλψ σο
κειινληηθή πξφθιεζε αληηκεησπηδφηαλ ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ παξαπάλσ
κέηξσλ, ε αλάδεημε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπο.
Σηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο έκθαζε δηλφηαλ ζε κέηξα πνπ είραλ βειηηψζεη ηελ
αζθάιεηα ζπλφξσλ (πρ. SIS) θαη ηεισλείσλ, ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο,
ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ (πρ. Οδεγία 2008/114/ΔΚ) θαη ηεο πξφζβαζεο ζε
πιηθφ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ (πρ. εθξεθηηθά). Σηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο
πεξηιακβάλνληαλ ε επαλεμέηαζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ παξαπάλσ κέηξσλ θαζψο
θαη ε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ρξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (πρ.
ππεξεζίεο θαηαζηνιήο), ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο θαη παξφρσλ ηερλνινγίαο, κε
ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ
αζθάιεηα ζπλφξσλ, ππνδνκψλ θιπ., κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ.
Σηνλ ηνκέα ηεο θαηαδίσμεο επηζεκαίλεην ε βειηίσζε ηεο ζπιινγήο θαη ηεο
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ππεξεζηψλ θαηαζηνιήο θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ
ησλ θξαηψλ κειψλ, ε εληαηηθφηεξε ρξήζε ηνπ Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο
Σχιιεςεο, ε πηνζέηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο Σπγθέληξσζεο Σηνηρείσλ, ε
βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο/ζπλεξγαζίαο Europol θαη Eurojust, κέηξα γηα ηελ
παξεκπφδηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο
εζφδσλ απφ έθλνκεο ελέξγεηεο. Δλψ ζηηο λέεο θαηεπζχλζεηο, πέξαλ ηεο
εληαηηθνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ, θαηαγξάθνληαλ ηφζν ε αλάγθε βειηίσζεο ησλ
αληαιιαγψλ πιεξνθνξηψλ, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηνλ πιήξε ζεβαζκφ ηνπ
δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φζν θαη ε αλάγθε ζέζπηζεο ελφο πιαηζίνπ PNR
(θαηαζηάζεηο κε ηα νλφκαηα επηβαηψλ) ηεο ΔΔ.
Σηνλ ηνκέα ηεο αληίδξαζεο ππνγξακκηδφηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο ΔΔ σο απάληεζε ζε θάζε θξίζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, ε δηαζπλνξηαθή δξάζε ηεο Europol, ε ελίζρπζε
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ησλ αληηκέηξσλ ζε πεξίπησζε ρξήζεο ρεκηθψλ, βηνινγηθψλ ή ξαδηνινγηθψλ/
ππξεληθψλ πιηθψλ (CBRN) απφ ηξνκνθξάηεο, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ησλ ζπκάησλ
ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ. Σηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο ζπγθαηαιέγνληαλ ε
βειηίσζε ηεο πξνμεληθήο πξνζηαζίαο, ε βειηίσζε ηεο ηαρείαο αληίδξαζεο ηεο ΔΔ,
κε βάζε ηα πθηζηάκελα κέζα γηα ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη ηελ πνιηηηθή
πξνζηαζία, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ελφο πιήξνπο κέζνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκάησλ ηεο ηξνκνθξαηίαο.
Τέινο, ππνγξακκηδφηαλ ε αλάγθε ηφζν δηαξθνχο επαλαμηνιφγεζεο ησλ αλσηέξσ φζν
θαη ελίζρπζεο ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη εγθαζίδξπζεο εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε
ηξίηεο ρψξεο (πρ. ΗΠΑ), δεδνκέλσλ ησλ παγθφζκησλ δηαζηάζεσλ ηεο ηξνκνθξαηίαο.
Σηηο 17 Ιαλνπαξίνπ 2011 ην Σπκβνχιην, ζηεξηδφκελν ζηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο
Σπληνληζηή/Δπηηξνπήο,

πηνζέηεζε

ιεπηνκεξέο

θαη

ζπλεθηηθφ

ζρέδην

αληηηξνκνθξαηηθήο δξάζεο15.
Δληνχηνηο, θαη ζε πξνθαλή αληίζεζε κε ηνλ δηεζλή πεξίγπξφ ηεο, γηα ηελ ΔΔ, φπσο
θαη γηα θάζε επλνκνχκελε πνιηηεία, ε αζθάιεηα δελ είλαη απηνζθνπφο. Απελαληίαο, ε
ζθπξειάηεζε ηεο αζθάιεηαο είλαη ην κέζν γηα ηελ πξνζηαζία θαη επαξθή απφιαπζε
ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ. Η επαξθήο αζθάιεηα απνηειεί πξνυπφζεζε
ηεο γλήζηαο ειεπζεξίαο. Όπσο αλαθεξφηαλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επξσπατθήο
αληηηξνκνθξαηηθήο πνιηηηθήο, ε ΔΔ πξέπεη λα είλαη ππνδεηγκαηηθή ζηνλ ηνκέα ηνπ
πιήξνπο ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ηδίσο ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Λακβάλνληαο, ινηπφλ, ππφςε ηα παξαπάλσ, ν Δπξσπαίνο
Δπφπηεο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, κε βάζε ηηο αξκνδηφηήηεο ηνπ16, γλσκνδφηεζε17 επί
ηεο παξαπάλσ Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επξσπατθήο
αληηηξνκνθξαηηθήο πνιηηηθήο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο πνιηηηθήο ηεο

15

Έγγξαθν 15893/1/10 REV ηνπ Σπκβνπιίνπ «EU Action Plan on Combating Terrorism»,
17.01.2011.
16
Βιέπε ελδεηθηηθά Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
24εο Οθησβξίνπ 1995, EE L 281/31 ηεο 23.11.1995, Καλνληζκφ 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2000, ΔΔ L 8/1 ηεο 12.01.2001 θαη
Απφθαζε 1247/2002/ΔΚ ηνπ Δπξ. Κνηλνβνπιίνπ, Σπκβνπιίνπ θαη Δπηηξνπήο, ηεο 1εο Ινπιίνπ
2002, ΔΔ L 183/1 ηεο 12.07.2002.
17
Γλσκνδφηεζε ηνπ Δπξσπαίνπ Δπφπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ «ζρεηηθά κε ηελ αλαθνίλσζε
ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Σπκβνχιην - Η αληηηξνκνθξαηηθή
πνιηηηθή ηεο ΔΔ: βαζηθά επηηεχγκαηα θαη κειινληηθέο πξνθιήζεηο», ΔΔ C 56/02 ηεο
22.01.2011.
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ΔΔ, ηδίσο φηαλ αληηκεησπίδνληαη κειινληηθέο πξνθιήζεηο θαη αλαπηχζζνληαη λένη
πξνζαλαηνιηζκνί πνιηηηθήο. Αλαιχνληαο ηελ παξαπάλσ Αλαθνίλσζε, ν Δπφπηεο,
αθνχ εθθξάδεη γεληθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ πξνζνρή πνπ θαίλεηαη φηη απέδηδε ε
Δπηηξνπή ζηελ πξνζηαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ θαη ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ,
εζηηάδεη, κεηαμχ άιισλ, ζηα αθφινπζα:
Σην δήηεκα ηεο ‘πξνιεπηηθήο’ ρξήζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαζψο
θαη ζηε ζχκπξαμε δεκνζίσλ-ηδησηηθψλ θνξέσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη κεηαθνξά
επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ ζε ηδηψηεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ κέηξα
πνπ εηζεγείηαη ε ζρεηηθή Αλαθνίλσζε, κε πηζαλφ θίλδπλν δηαθξίζεηο θαη ηνλ
αλαίηην ραξαθηεξηζκφ σο ππφπησλ κεγάινπ αξηζκνχ αζψσλ πνιηηψλ.
Σηελ αλάγθε κεγαιχηεξεο ζπλεθηηθφηεηαο, ζπζηεκαηηθφηεηαο θαη απνθπγήο
αιιεινεπηθάιπςεο ζηηο αληηηξνκνθξαηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Έλσζεο, ψζηε λα
απνθεχγεηαη άζθνπε δηαζπνξά επαίζζεησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο ζπιινγήο θαη ηεο αληαιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα ζην απνιχησο απαξαίηεην γηα ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο.
Καη ζηελ αλάγθε ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ θαηά ηε ιήςε κέηξσλ
δέζκεπζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηά ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα κε ηξίηεο ρψξεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ
λέσλ ηερλνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζε κέηξα αζθαιείαο.

Πνηά ήηαλ φκσο ε πξαγκαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα φινπ απηνχ ηνπ επξσπατθνχ
πιέγκαηνο αληηηξνκνθξαηηθψλ κέηξσλ θαη πξσηνβνπιηψλ; Η Europol, ζεκαληηθφο
βξαρίνλαο ζηελ πάιε θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, κέζσ εηήζησλ εθζέζεσλ γχξσ απφ
πεπξαγκέλα θαη ηάζεηο, επηρεηξεί λα ζθηαγξαθήζεη ηνλ επξσπατθφ αληηηξνκνθξαηηθφ
ράξηε. Έηζη, κε βάζε ηελ ηειεπηαία ζρεηηθή έθζεζε γηα ην 201018, ε θαηάζηαζε ζηελ
Δπξψπε εκθαλίδεηαη ειαθξψο βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ην 2009, κε πνιιέο, σζηφζν,
εζηίεο αλεζπρίαο γηα ην κέιινλ. Αλαιπηηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη ην 2010
θαηεγξάθεζαλ ζπλνιηθά 249 ηξνκνθξαηηθά θξνχζκαηα, πεηπρεκέλα θαη κε, ιηγφηεξα
απφ ην 2009, πνπ νδήγεζαλ ζε 611 ζπιιήςεηο. Σαθψο ιηγφηεξεο ήηαλ νη θαηαδίθεο,
κφιηο 307 απφ 389 ην 2009. Καηαγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα ηα εμήο:

18
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Σην πεδίν ηεο ηζιακηθήο ηξνκνθξαηίαο, πνπ αλαθέξεηαη θαη πξψην ζηε ζρεηηθή
έθζεζε, αλ θαη ζεκεηψζεθαλ κφιηο 3 θξνχζκαηα γηα φιν ην έηνο, θπξίσο ζε
Ιζπαλία θαη Γαιιία, παξαηεξήζεθε αχμεζε ζπιιήςεσλ, ηνπιάρηζηνλ θαηά 50%,
ππφπησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηζιακηθέο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο. Ιδηαίηεξα
επηζεκαίλεηαη ε επξεία ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα επηθνηλσλία, ζηξαηνιφγεζε
αθφκα θαη ρξεκαηνδφηεζε, φπσο ηζρχεη θαη ζε φιεο ηηο αθφινπζεο κνξθέο
ηξνκνθξαηίαο. Κη ε ηάζε πξννησλίδεηαη απμεηηθή κειινληηθά.
Πνηθίια ήηαλ θαη ηα ηξνκνθξαηηθά θξνχζκαηα απφ εμηξεκηζηέο, αλαξρηθνχο θαη
αθξναξηζηεξνχο, θπξίσο ζε Διιάδα, Ιηαιία θαη Ιζπαλία. Σεκεηψζεθαλ ζρεηηθά 45
επηζέζεηο, 6 ζάλαηνη θαη 34 ζπιιήςεηο.
Άλνδνο αλακέλεηαη κειινληηθά θαη γηα θξνχζκαηα αθξνδεμηάο, αληηζεκηηηθήο θαη
μελνθνβηθήο πξνέιεπζεο, ιφγσ θαη ηεο έθηαθηεο κεηαλάζηεπζεο πνπ επίθεηηαη
απφ ηε Β. Αθξηθή. Αλ θαη δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θακία επίζεζε ή ζχιιεςε
ηέηνηνπ είδνπο

κέζα ζην

2010, ζεκεηψλεηαη ε

επαγγεικαηνπνίεζε

θαη

ζπζηεκαηηθνπνίεζε ηεο δξάζεο ηέηνησλ νξγαλψζεσλ.
Κάζε άιιν παξά σο ακειεηέα εθιακβάλεηαη ε ρξήζε ηξνκνθξαηηθψλ κεζφδσλ
απφ απηνλνκηζηηθά θηλήκαηα, θπξίσο ζε Γαιιία, Ιζπαλία θαη ΗΒ, φπνπ
θαηεγξάθεζαλ 160 επηζέζεηο θαη 349 ζπιιήςεηο. Σεκαληηθή ήηαλ ε επηβεβαίσζε
ησλ δηεζλψλ δηαζπλδέζεσλ ηέηνησλ θηλεκάησλ, φπσο ε ζρέζε ΔΤΑ-FARC αιιά
θαη ε δηαζχλδεζε ηξνκνθξαηίαο-νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, θπξίσο σο πξνο ηε
ζπλεξγαζία ζε εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε.
Γηαζηάζεηο θαίλεηαη λα ιακβάλεη ζηελ Δπξψπε έλα θχκα νηθν-ηξνκνθξαηίαο θαη,
εθηφο ηνπ λφκνπ, δξάζεο απφ αθηηβηζηέο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δψσλ, πνπ
ζηνρεχνπλ εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαξκαθεπηηθά/ηαηξηθά πεηξάκαηα ζε
δψα, επηρεηξήζεηο εκπνξίαο γνχλαο, θηι. Τα ζρεηηθά θξνχζκαηα ήηαλ πάλσ απφ
200 ζε φιε ηελ Δπξψπε θη έπεηαη ζπλέρεηα.
Δλ θαηαθιείδη, φπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ επξσπατθή αληηηξνκνθξαηηθή ζηξαηεγηθή,
ε ηξνκνθξαηία απνηειεί απεηιή γηα φια ηα θξάηε θαη φινπο ηνπο ιανχο. Σπληζηά
ζνβαξή απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα, γηα ηηο αμίεο ησλ δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ θαη γηα ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ πνιηηψλ, ηδίσο θαζψο ζηνρεχεη αδηαθξίησο αζψνπο
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αλζξψπνπο. Η ηξνκνθξαηία είλαη εγθιεκαηηθή θαη αδηθαηνιφγεηε ππφ νπνηεζδήπνηε
ζπλζήθεο. Η ΔΔ είλαη έλα πεξηβάιινλ ηνπ νπνίνπ θάλνπλ θαηάρξεζε νη ηξνκνθξάηεο
πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Σην πιαίζην απηφ, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε ΔΔ απνδεηθλχεη φηη δελ είλαη απνχζα. Απελαληίαο,
είλαη απαξαίηεηε ε ζπληνληζκέλε θαη ζπιινγηθή επξσπατθή δξάζε κε πλεχκα
αιιειεγγχεο, κε ιεζκνλψληαο ηελ αλάγθε εμσηεξηθψλ ζπλεξγεηψλ, φπνπ απαηηείηαη
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηηθήο απεηιήο.
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