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Στην οµιλία µου θα ήθελα να θίξω τέσσερα βασικά ζητήµατα - διεύρυνση, οικονοµική
µεταρρύθµιση, θεσµικές αλλαγές, µετανάστευση - και να διατυπώσω στο τέλος ορισµένες γενικές
παρατηρήσεις.

∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

Ξεκινώντας θα ήθελα να αναφέρω πόσο εκτιµώ τις εξαιρετικά έντονες προσπάθειες που κατέβαλε η
ισπανική προεδρία κατά τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. Αυτή η επίµονη και εξονυχιστική
εργασία δεν φτάνει πάντα στα πρωτοσέλιδα του Τύπου, όµως οι τελευταίοι έξι µήνες  ήταν οι πιο
παραγωγικοί στην προετοιµασία της διεύρυνσης. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό επίτευγµα της
προεδρίας σας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι, από πολιτική άποψη, το 2002 είναι το έτος της
διεύρυνσης. Με την καθυστέρηση δεν έχουµε τίποτα να κερδίσουµε. Αντίθετα, η καθυστέρηση
δηµιουργεί τον κίνδυνο να περιπλακεί περισσότερο το όλο εγχείρηµα ή και να παρεκτραπεί. Τώρα
είναι η ώρα.

Το Κοινοβούλιο διαδραµατίζει, και θα συνεχίσει να διαδραµατίζει, καθοριστικό ρόλο στην
προώθηση της διεύρυνσης και στη διατήρηση της απαραίτητης ορµής µετά το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Βαρκελώνης. Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης του Κοινοβουλίου,
πραγµατοποίησα επίσηµες επισκέψεις σε εννέα από τις υποψήφιες χώρες. Τον επόµενο µήνα θα
επισκεφθώ τη Σλοβακία, και στις αρχές του φθινοπώρου τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία.

Θα µπορούσα να σας αναπτύξω εκτενώς πολλές παρατηρήσεις από αυτές τις επισκέψεις µου. Για
να µην µακρηγορώ, είδα από πρώτο χέρι τον εξαιρετικό µετασχηµατισµό που έχει επιτευχθεί σε
σχέση µε το κοινοτικό κεκτηµένο. Το επίτευγµα αυτό απαιτεί µια όλως ιδιαίτερη και γενναιόδωρη
αντίδραση από την Ένωση.

Ωστόσο, υπάρχει η καταφανέστατη αίσθηση ότι οι πολιτικοί εταίροι µας πλησιάζουν στα όρια της
αντοχής τους. ∆εν µπορούν να συνεχίσουν την επίπονη προσπάθεια. Έχει έρθει πλέον ο καιρός οι
πολιτικές ηγεσίες των υποψήφιων χωρών να παρουσιάσουν αποτελέσµατα, προκειµένου να
διατηρήσουν την αξιοπιστία τους. Καταβάλλουν σκληρές προσπάθειες ήδη επί πολύ καιρό· τώρα,
βλέπουν τη γραµµή του τερµατισµού. Ο στόχος είναι η Κοπεγχάγη. ∆εν µπορούµε να τους
απογοητεύσουµε.

Εξ ονόµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα συνιστούσα να καταρτιστεί, από κοινού µε το
Συµβούλιο, ένας συνολικός πολιτικός χάρτης πορείας για την περίοδο µετά τη σύνοδο κορυφής της
Κοπεγχάγης. Εάν επιτευχθεί συµφωνία στην Κοπεγχάγη το ∆εκέµβριο, και εάν τα απαραίτητα
σχέδια κειµένων φθάσουν γρήγορα σε εµάς, σας υπόσχοµαι ότι το Κοινοβούλιο θα τους δώσει την
επιβεβληµένη προτεραιότητα ώστε να δώσει τη συγκατάθεσή του το ταχύτερο δυνατόν εντός του
πρώτου τριµήνου του 2003. Θα τονίσω προσωπικά στην κοινή γνώµη και στα µέσα ενηµέρωσης
την αποφασιστικότητά µας να καταλήξουµε µέσα σε αυτή την προθεσµία.

Ορισµένες φορές κατατριβόµαστε στις λεπτοµέρειες του κοινοτικού κεκτηµένου. Συµφωνώ, για
παράδειγµα, ότι πρέπει να υπάρξει συζήτηση για τις άµεσες επιδοτήσεις. Ωστόσο, επιβάλλεται να
αρχίσουµε να κινούµαστε προς την µακροπολιτική της διεύρυνσης σε όλες της τις πτυχές: είναι
καιρός να προπαγανδήσουµε τη διεύρυνση στους λαούς, να υπογραµµίσουµε τα οφέλη και την



ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ελτίο 24.06.2002 - EL - PE 320.285

6

αυξηµένη ασφάλεια που µας προσφέρει. Είµαι πεπεισµένος ότι είναι πια καιρός οι πολιτικοί να
ξαναπάρουν στα χέρια τους την ηµερήσια διάταξη.

Με χαρά µου είδα πρόσφατα αρχηγούς κυβερνήσεων όπως ο Καγκελάριος Σούσελ, στη συνέντευξή
του στη Financial Times, και ο Καγκελάριος Σρέντερ στη συνέντευξή του στη Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung, να εκδηλώνουν προθυµία να διαδραµατίσουν πρωτοπόρο ρόλο στα
ζητήµατα αυτά. Αυτό ακριβώς χρειαζόµαστε.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει να διοργανώσει ειδική σύνοδο ολοµελείας στον
προσεχή Νοέµβριο, στην οποία 202 εκλεγµένοι αντιπρόσωποι από τις υποψήφιες χώρες θα
συµµετάσχουν πλήρως στις εργασίες και σε µια συζήτηση για τη διεύρυνση. Η σύνοδος αυτή θα
πραγµατοποιηθεί µετά την ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις Βρυξέλλες και πριν
από την Κοπεγχάγη. Είµαι ιδιαίτερα ευγνώµων στον πρωθυπουργό Ρασµούσεν και στον Ροµάνο
Πρόντι που συµφώνησαν να συµµετάσχουν µαζί µου σε αυτό το πολιτικά σηµαντικό γεγονός.

Έχουµε επίσης αναλάβει τη δέσµευση, από πρακτικής και δηµοσιονοµικής πλευράς, να δεχθούµε,
µε καθεστώς παρατηρητών, εκλεγµένους αντιπροσώπους των κρατών εκείνων των οποίων η ένταξη
θα αποφασιστεί στην Κοπεγχάγη, και µάλιστα να το πράξουµε αυτό αµέσως µόλις υπάρξει
πολιτική συµφωνία για τις νέες Συνθήκες προσχώρησης.

Πρέπει επίσης να µεριµνήσουµε για τη χορήγηση της κατάλληλης ειδικής υποστήριξης για τη
µετάβαση στη Ρουµανία και στη Βουλγαρία, να διαδηλώσουµε την αναντίστρεπτη δέσµευσή µας
για την ένταξη των χωρών αυτών.Ο άνεµος της πολιτικής φουσκώνει τώρα τα πανιά. Σε ορισµένα
ζητήµατα - το Καλίνινγκραντ, η κατάσταση στην Κύπρο, η Τουρκία - το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είναι πρόθυµο να συνεισφέρει µε εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στη Βαρκελώνη σας ανακοίνωσα την πρόθεσή µου να αναπτύξω µια σύµπραξη µε το Συµβούλιο
για την πραγµάτωση της οικονοµικής µεταρρύθµισης. Αυτή η σύµπραξη συνεχίζει να αποφέρει
καρπούς.

Από τις προτεραιότητες που εντοπίσατε στη Βαρκελώνη στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών, εγκρίναµε µια οδηγία για τις σύµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας το
Μάιο. Εξετάσαµε µε διαδικασία επείγοντος µια απόφαση για τα διεθνή πρότυπα λογιστικής, ώστε
να αποφευχθούν στο µέλλον προβλήµατα όπως αυτό της Enron και να εξασφαλιστεί υψηλής
ποιότητας ρύθµιση στον τοµέα αυτό. Πραγµατοποιήσαµε τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά µε την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση και σχετικά µε την εµπορία εξ αποστάσεως. Στα τέσσερα άλλα
ζητήµατα - επικουρικές συντάξεις, καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά, ενηµερωτικά δελτία
εταιριών και χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι ετερογενών δραστηριοτήτων - καθώς και σχετικά µε την
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας περιµένουµε τις κοινές θέσεις σας, έτσι
που να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε τα θέµατα.
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ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η διεύρυνση καθιστά επιτακτική ανάγκη τη µεταρρύθµιση των θεσµικών µας οργάνων, όµως η
µεταρρύθµιση αυτή είναι ούτως ή άλλως απαραίτητη εάν θέλουµε να αναζωογονήσουµε την
υποστήριξη υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να αυξήσουµε το κύρος των ευρωπαϊκών
θεσµικών µας οργάνων. Επιβάλλεται η µεταρρύθµιση του κάθε θεσµικού οργάνου και µια
σύµπραξη για τη µεταρρύθµιση όλων των θεσµικών οργάνων. Στη συγκεκριµένη ηµερήσια διάταξη
της µεταρρύθµισης, η Συνέλευση θα εξετάσει τα ζητήµατα εκείνα που απαιτούν αλλαγές στις
Συνθήκες. Πρέπει επίσης να εξετάσουµε τι µπορούµε να κάνουµε από τώρα.

Πρόκειται να συζητήσετε τη σηµαντική έκθεση σχετικά µε τις µεθόδους εργασίας του Συµβουλίου.
Υποστηρίζουµε κάθε κίνηση στην κατεύθυνση της µεγαλύτερης διαφάνειας, ιδίως όταν το
Συµβούλιο νοµοθετεί· ο προτεινόµενος νέος ρόλος του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων κινείται
στη σωστή κατεύθυνση. Ορισµένοι συνάδελφοί µου έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για την
προτεινόµενη συγχώνευση των Συµβουλίων Ανάπτυξης και Εξωτερικών, λαµβάνοντας υπόψη τον
αυξηµένο ρόλο της Ένωσης ως δωρητή. Θα σας παρακαλούσα να λάβετε υπόψη σας αυτή την
ανησυχία.

Η Επιτροπή έθεσε επί τάπητος σηµαντικές αλλαγές στους δηµοσιονοµικούς κανονισµούς, επί των
οποίων καταλήξαµε σε συµφωνία εγκαίρως τον Ιούνιο.

Όσον αφορά τη δέσµη µέτρων Κίννοκ για τη διοικητική µεταρρύθµιση, υπολογίζουµε να
εκφράσουµε τη γνώµη µας εγκαίρως, πριν από το τέλος του έτους, έτσι ώστε η δέσµη να εγκριθεί
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, επί ελληνικής προεδρίας.

Όσον αφορά το ίδιο το Κοινοβούλιο, έχουµε δροµολογήσει ένα φιλόδοξο µεταρρυθµιστικό
πρόγραµµα, µε τροποποίηση του Κανονισµού µας και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών µας.

Υπάρχει ένα ζήτηµα, πολύ σηµαντικό για το Κοινοβούλιο, που απαιτεί τη συµφωνία σας.
Πρόκειται για το κοινό καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μου έχει δοθεί
εντολή από όλους τους ηγέτες των πολιτικών οµάδων να πραγµατοποιήσω διερευνητικές
συνοµιλίες σε ανώτατο επίπεδο. Επιδιώκουµε συµφωνία µε βάση δύο αρχές: ισότητα µεταχείρισης
όλων των βουλευτών του ΕΚ και διαφάνεια στις αποδοχές τους.

Θα εκτιµούσα ιδιαίτερα τη βοήθεια της ισπανικής προεδρίας, κατά τις υπόλοιπες ηµέρες της
ευθύνης της, καθώς και της επικείµενης δανικής προεδρίας, έτσι ώστε να κινηθούµε προς µια
δίκαιη, λογική, ισορροπηµένη, διαφανή και υπεύθυνη λύση.

Πρόκειται για ένα ζήτηµα που αφορά την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ένωσης
γενικά. Είναι θέµα σηµαντικό για όλα τα θεσµικά όργανα. Όλοι έχουµε να κερδίσουµε από την
αξιοπιστία που θα µας προσδώσει η επίτευξη συµφωνίας εγκαίρως για τις εκλογές του 2004.

Ορισµένα πράγµα µπορούµε να τα κάνουµε µόνοι µας· άλλα απαιτούν συλλογική προσπάθεια. Το
πρόγραµµα δράσης της Επιτροπής για καλύτερες κανονιστικές ρυθµίσεις δεν είναι τεχνικό ζήτηµα.
Οι πολίτες µας θέλουν µια Ευρώπη που να νοµοθετεί όποτε είναι αναγκαίο, που να µην επιδιώκει
να ρυθµίσει την παραµικρή πτυχή της ζωής των ευρωπαίων. Όπου είναι αναγκαία η νοµοθεσία,
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πρέπει να γίνεται καλά: να είναι προσιτή, σαφής και συνεπής. Η αποδοχή της Ευρώπης από την
κοινή γνώµη εξαρτάται από την επιτυχία µας σε αυτό το εγχείρηµα. Η νοµοθεσία πρέπει να είναι
καλά προπαρασκευασµένη· ο αντίκτυπός της να αξιολογείται επακριβώς· πρέπει να απορρέει από
εκτεταµένη προηγούµενη διαβούλευση, τα δε εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν την ευκαιρία να
συµµετέχουν από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Η ανάγκη για ενισχυµένο ρόλο των εθνικών
κοινοβουλίων υπογραµµίστηκε κατά την πρόσφατη ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μαδρίτη. Και τα τρία θεσµικά όργανα διαδραµατίζουν εδώ ζωτικό
ρόλο. Η Σεβίλλη µπορεί να στείλει ένα σαφές µήνυµα.

Αν ζητήσετε στα συµπεράσµατά σας και από τα τρία θεσµικά όργανα να συνεργαστούν στο ζήτηµα
αυτό και να καταλήξουν σε διοργανική συµφωνία έως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης,
θα δώσετε µια νέα ώθηση. Η συνεργασία µας απαιτεί καλή τεχνική προπαρασκευή και ενεργό
συµµετοχή των πολιτικών εκπροσώπων του καθενός από τα θεσµικά µας όργανα, έτσι ώστε να
επιτευχθεί µια σαφής πολιτική συµφωνία σε ένα ζήτηµα που είναι κατά βάση πολιτικό και όχι απλό
τεχνικό.

Σας ζητώ προσωπικά, κύριε πρόεδρε, να εξασφαλίσετε ότι τα συµπεράσµατα στα οποία θα
καταλήξετε αυτό το Σαββατοκύριακό θα χαράσσουν ένα συγκεκριµένο στόχο και θα εκθέτουν ένα
σαφή µηχανισµό για την επίτευξή του, που θα είναι αποδεκτός από όλους µας.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Η συζήτηση για τη µετανάστευση έχει προσλάβει πολύ µεγαλύτερη δηµοσιότητα τις τελευταίες
εβδοµάδες. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ζητήµατα αυτά δεν τίθενται για πρώτη φορά από
την Ευρωπαϊκή Ένωση· δεσµευτήκαµε στην έγκριση µιας κοινής πολιτικής για το άσυλο και τη
µετανάστευση ήδη από το Τάµπερε το 1999, µιας πολιτικής µε µηχανισµούς που θα διασφαλίζουν
το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών. Περισσότερα βήµατα έγιναν στο
Λάκεν. Αυτό πρέπει να τονιστεί, προκειµένου να αντικρούσουµε την άποψη ότι, µε το να
πραγµατοποιούµε τώρα αυτές τις συζητήσεις απλώς αντιδρούµε στους λαϊκιστές, και πρέπει να
εξηγηθεί στον Τύπο. Η κοινή πολιτική  την οποία επιδιώκουµε για το άσυλο και τη µετανάστευση
πρέπει να βασίζεται στην ευθύνη για τις συνολικές υποχρεώσεις, τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις
συµβάσεις στις οποίες έχουµε προσχωρήσει.

Αµέσως πριν έρθω στη Σεβίλλη συµµετείχα, πριν από µερικές ηµέρες στο Μπάρι, στη συνεδρίαση
του Ευρωµεσογειακού Κοινοβουλευτικού Φόρουµ στο οποίο συµµετέχουν 180 βουλευτές από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα 15 κράτη µέλη και από 12 χώρες της Μεσογείου.

Στη συνεδρίαση του Μπάρι, όπου συµµετείχαν βουλευτές από χώρες όπως η Αίγυπτος, η Αλγερία,
η Τυνησία ή το Μαρόκο, το Φόρουµ ενέκρινε ψήφισµα σχετικά µε τη µετανάστευση το οποίο
περιείχε ορισµένες πολύ σηµαντικές παραγράφους: η µία αφορούσε τη συνευθύνη για την
καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και των προβληµάτων που συνδέονται µε την
εγκληµατικότητα, ενώ η άλλη συνέδεε, όχι αρνητικά άλλα θετικά, τη συνεργασία επί ζητηµάτων
µετανάστευσης µε την παροχή βοήθειας.
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Η σηµασία του ψηφίσµατος αυτού είναι ότι αποτελεί µια δέσµευση όχι απλώς βουλευτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των κρατών µελών, αλλά και βουλευτών από τις
νότιες ακτές της Μεσογείου. Πρόκειται για µια έκκληση να επενδύσουµε στη συνευθύνη.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κλείνοντας, επιτρέψτε µου να διατυπώσω δυο-τρία σχόλια, ως Ιρλανδός πολιτικός, σχετικά µε τη
Συνθήκη της Νίκαιας.

- Απευθυνόµενος σε εσάς ως µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου: ελπίζω ότι θα εκδώσετε µια
δήλωση σχετικά µε την ιρλανδική ουδετερότητα, διατυπωµένη όσο σαφέστερα γίνεται, κάτι
που θα διασκεδάσει τους φόβους, την οποία θα υποστηρίξω ένθερµα.

- Απευθυνόµενος στον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, θα ήθελα να του πω ότι θα στρατευθώ
προσωπικά, ενεργητικά και κατηγορηµατικά, στο προσεχές δηµοψήφισµα ώστε να
εξασφαλιστεί θετικό αποτέλεσµα.

- Απευθυνόµενος προς τα άλλα κράτη µέλη και τα θεσµικά όργανα που ενδιαφέρονται για το
θέµα, σας ζητώ να αφήσετε στην Ιρλανδία ικανό περιθώριο για να πετύχει αυτό το θετικό
αποτέλεσµα.

Τέλος, ευχαριστώ θερµά όλους τους Πρωθυπουργούς που θέλησαν να µε δεχθούν και να
συζητήσουν µαζί µου πολλά ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος από την τελευταία σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Βαρκελώνη µέχρι σήµερα.

______________________
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1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στις 21 και 22 Ιουνίου 2002 στη Σεβίλλη. Της συνόδου
προηγήθηκε προφορική έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Pat Cox,
ακολούθησε δε ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τα κύρια θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σηµαντική ώθηση που
δόθηκε στο διάλογο µεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, στο
πλαίσιο της νέας εταιρικής σχέσης στην οποία παραπέµπουν τα συµπεράσµατα του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης και επιδοκιµάζει τη σύσταση µιας τεχνικής
οµάδας υψηλού επιπέδου για τη διοργανική συνεργασία.

Ι. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Έκθεση του Προέδρου της Συνέλευσης για το µέλλον της Ένωσης

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρακολούθησε έκθεση του Προέδρου κ. Valéry Giscard
d�Estaing µε θέµα την πρόοδο των εργασιών της Συνέλευσης καθώς και των εργασιών των
διαφόρων σωµάτων όπου η κοινωνία των πολιτών καλείται να εκφρασθεί. Μετά την
παρουσίαση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά µε την εξέλιξη των
συζητήσεων οι οποίες, µετά ένα στάδιο ακρόασης, εισέρχονται πλέον σε στάδιο συζητήσεων,
αφιερωµένο στη διεξοδική εξέταση των κύριων θεµάτων που έχουν προσδιοριστεί µέχρι
σήµερα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει τη γενική προσέγγιση που ακολουθεί η
Συνέλευση. Επιθυµεί οι εργασίες να συνεχισθούν στην ίδια πορεία και να καταλήξουν, εντός
των προβλεποµένων προθεσµιών, σε θετική έκβαση εν όψει της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης
που αποφασίστηκε στο Λάκεν µε σκοπό την αναθεώρηση των Συνθηκών.

Μεταρρύθµιση του Συµβουλίου

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κίνησε µια διαδικασία µεταρρύθµισης, η οποία άρχισε στο
Ελσίνκι, το ∆εκέµβριο του 1999, όπου ενέκρινε µια σειρά συστάσεων, και συνεχίστηκε στο
Γκέτεµποργκ και τη Βαρκελώνη, όπου έλαβε γνώση των εκθέσεων του Γενικού Γραµµατέα /
Υπάτου Εκπροσώπου που εστιάζονται σε τέσσερα κύρια θέµατα : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,
το Συµβούλιο «Γενικές Υποθέσεις», την Προεδρία του Συµβουλίου καθώς και τη νοµοθετική
δραστηριότητα του Συµβουλίου και τη διαφάνεια.

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αφού έλαβε γνώση συγκεφαλαιωτικής έκθεσης, συνοδευόµενης
από λεπτοµερείς προτάσεις, την οποία υπέβαλε στη Σεβίλλη η Προεδρία, συζήτησε διεξοδικά
το θέµα και συµφώνησε για µια σειρά συγκεκριµένων µέτρων προς εφαρµογή, χωρίς
τροποποίηση των Συνθηκών, που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου (βλ. Παράρτηµα Ι) καθώς και του Συµβουλίου (βλ. Παράρτηµα ΙΙ).
Η µεταρρύθµιση αυτή συνιστά ουσιαστική αλλαγή των τρεχουσών πρακτικών, µε την έννοια
ότι ενισχύει την αποτελεσµατικότητα του θεσµικού οργάνου ενώ επίκειται µια άνευ
προηγουµένου αύξηση του αριθµού των κρατών µελών της Ένωσης.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 24.06.2002 - EL - PE 320.285

14

5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε, επίσης, γνώση της έκθεσης της Προεδρίας µε θέµα τη
διεξαγόµενη συζήτηση σχετικά µε την Προεδρία της Ένωσης. ∆ιαπίστωσε ότι υπάρχει γενικά
η διάθεση να εξετασθεί το θέµα σε βάθος, µε την προϋπόθεση ότι οιαδήποτε προσαρµογή του
ισχύοντος συστήµατος άσκησης της προεδρίας εκ περιτροπής ανά εξάµηνο, θα πρέπει,
οπωσδήποτε, να εξακολουθήσει να σέβεται την αρχή της ισότητας µεταξύ των κρατών
µελών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε, συνεπώς, από τη µελλοντική δανική Προεδρία να
λάβει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να συνεχισθεί ο προβληµατισµός προκειµένου να υποβληθεί
µια πρώτη έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 2002.

6. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη σηµασία που αποδίδει στην ουσιαστική
εφαρµογή του συνόλου των κατευθυντηρίων γραµµών και των συστάσεων περί του πρακτέου
που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, στις 10 και 11 ∆εκεµβρίου 1999.
Ειδικότερα, το Συµβούλιο καλείται να µελετήσει το ζήτηµα της χρήσης των γλωσσών στην
προοπτική µιας διευρυµένης Ένωσης καθώς και τα πρακτικά µέσα  για τη βελτίωση της
σηµερινής κατάστασης χωρίς να τίθενται υπό αµφισβήτηση οι βασικές αρχές. Εν προκειµένω,
θα πρέπει να υποβληθεί εγκαίρως σχετική πρόταση και, εν πάση περιπτώσει, µια πρώτη
έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 2002.

7. Οι νέοι κανόνες που µνηµονεύονται ανωτέρω στο σηµείο 3 θα τεθούν σε ισχύ, εκτός εάν
αποφασισθεί άλλως, κατά την επόµενη Προεδρία. Εποµένως, οι τυπικές τροποποιήσεις που
θα πρέπει προς τούτο να επέλθουν στον εσωτερικό κανονισµό του Συµβουλίου θα
θεσπισθούν πριν από τις 31 Ιουλίου 2002. Η εφαρµογή του συνόλου αυτών των διατάξεων θα
αξιολογηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 2003.

Συνθήκη της Νίκαιας

8. Ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της χώρας του προτίθεται να
διοργανώσει τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, το φθινόπωρο του 2002, προκειµένου να
µπορέσει η Ιρλανδία να επικυρώσει τη Συνθήκη της Νίκαιας. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε
την «Εθνική δήλωση της Ιρλανδίας», η οποία επιβεβαιώνει ότι οι διατάξεις της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας δεν
θίγουν την παραδοσιακή πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας της Ιρλανδίας και ότι αυτό
δεν θα επηρεαστεί από την επικύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ).
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε δήλωση µε την οποία λαµβάνει γνώση της εθνικής
δήλωσης της Ιρλανδίας (βλ. Παράρτηµα IV). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την αποφασιστικότητα της ιρλανδικής κυβέρνησης να επιτύχει την
επικύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας, που αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση της
διεύρυνσης εντός των προβλεποµένων προθεσµιών.

Βελτίωση της νοµοθεσίας

9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε µε ικανοποίηση γνώση των ανακοινώσεων της Επιτροπής
σχετικά µε τους τρόπους βελτίωσης της νοµοθεσίας και ιδίως το πρόγραµµα δράσης µε
σκοπό την απλούστευση και τη βελτίωση της ποιότητας του ρυθµιστικού περιβάλλοντος.
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Καλεί τα τρία σχετικά θεσµικά όργανα (Κοινοβούλιο, Συµβούλιο και Επιτροπή), µε βάση
εργασίες της τεχνικής οµάδας υψηλού επιπέδου, να εγκρίνουν διοργανική συµφωνία, πριν
από τα τέλη του 2002, µε σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα της κοινοτικής νοµοθεσίας καθώς
και ο τρόπος και οι προθεσµίες µεταφοράς της, στις εθνικές νοµοθεσίες.

ΕΠΑΑ

10. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την έκθεση της Προεδρίας µε θέµα την Πολιτική
Ασφάλειας και Άµυνας.

11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αποφασισµένο να ενισχύσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας και αναγνωρίζοντας εν προκειµένω τη σηµασία της
συµβολής της ΚΕΠΠΑ, περιλαµβανοµένης της ΕΠΑΑ, εξέδωσε ∆ήλωση (βλ. Παράρτηµα V)
µε στόχο να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι δυνατότητες που απαιτούνται για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας.

12. Μετά τη δήλωση για την επιχειρησιακή ετοιµότητα της ΕΠΑΑ που εγκρίθηκε στο Λάκεν,
έχουν σηµειωθεί σηµαντικές πρόοδοι όσον αφορά την ανάπτυξη των στρατιωτικών και µη
στρατιωτικών δυνατοτήτων, την εφαρµογή του σχεδίου δράσης µε στόχο την κάλυψη των
υφισταµένων ελλείψεων, και τις προοπτικές συνεργασίας στον τοµέα του εξοπλισµού. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά από τους Υπουργούς Άµυνας, στο πλαίσιο του Συµβουλίου
«Γενικές Υποθέσεις», να εξακολουθήσουν να κατευθύνουν την εξέλιξη των εργασιών αυτών
µε αντικείµενο τις δυνατότητες.

13. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε ότι είναι σε θέση να αναλάβει επιχειρήσεις διαχείρισης
κρίσεων, αποφασίζοντας ιδίως να ηγηθεί της αστυνοµικής αποστολής στη Βοσνία
Ερζεγοβίνη (EUPM), η οποία θα εξασφαλίσει, από 1ης Ιανουαρίου 2003, τη συνέχεια της
σηµερινής επιχείρησης του ΟΗΕ.

14. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαδεχθεί το
ΝΑΤΟ στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας. Ανέθεσε στον Γενικό
Γραµµατέα / Ύπατο Εκπρόσωπο και τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
προβούν στις αναγκαίες επαφές µε τις αρχές της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας και τους υπευθύνους του ΝΑΤΟ και να συνεχίσουν και να εντείνουν τα
αναληφθέντα µέτρα σχεδιασµού, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η διαδοχή της επιχείρησης
του ΝΑΤΟ µετά τη λήξη της τρέχουσας εντολής του, εφόσον θα έχουν πλέον τεθεί σε
εφαρµογή οι µόνιµες ρυθµίσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ
(Βερολίνο +).

15. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, χαιρετίζοντας την πρόοδο που έχει επιτελέσει µέχρι στιγµής η
ισπανική Προεδρία σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της Νίκαιας για τη συµµετοχή
των Ευρωπαίων Συµµάχων που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναθέτει στην
επόµενη Προεδρία, µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, να συνεχίσουν το έργο
αυτό.
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16. Στο µη στρατιωτικό τοµέα, οι εργασίες συνεχίσθηκαν στους τέσσερις τοµείς προτεραιότητας
(αστυνοµία, κράτος δικαίου, πολιτική διοίκηση και πολιτική προστασία), όσον αφορά τις
ποιοτικές και τις ποσοτικές πλευρές των δυνατοτήτων. Οι δοµές και οι διαδικασίες λήψεως
αποφάσεων της ΕΠΑΑ δοκιµάσθηκαν µε επιτυχία κατά την πρώτη άσκηση διαχείρισης
κρίσεων της οποίας ηγήθηκε η Ένωση.

17. Έκθεση για όλα αυτά τα θέµατα θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης.

ΙΙ. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

18. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2002, σηµειώθηκε καθοριστική πρόοδος στις
διαπραγµατεύσεις προσχώρησης. Εποµένως, οι διαπραγµατεύσεις εισέρχονται πλέον στην
τελική τους φάση.

19. Ο «χάρτης πορείας» που εγκρίθηκε στη Νίκαια τηρήθηκε µε τον καθορισµό κοινών θέσεων
σχετικών µε τα κεφάλαια «Γεωργία», «Περιφερειακή πολιτική και συντονισµός των
διαρθρωτικών µέσων», «Οικονοµικές και δηµοσιονοµικές διατάξεις» και «Θεσµικά όργανα».
Τα οικονοµικά και τα άλλα ζητήµατα τα οποία δεν εξετάσθηκαν κατά τον καθορισµό κοινών
θέσεων σχετικά µε τα κεφάλαια αυτά, αναµένεται ότι θα ρυθµισθούν το συντοµότερο
δυνατόν λαµβανοµένων υπόψη των συµπερασµάτων του Συµβουλίου «Γενικές Υποθέσεις»
της 17ης Ιουνίου.

20. Όσον αφορά την τήρηση των κριτηρίων προσχώρησης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι
είναι σηµαντικό οι υποψήφιες χώρες να συνεχίσουν την πρόοδό τους όσον αφορά την
υλοποίηση και την ουσιαστική εφαρµογή του κεκτηµένου. Οι υποψήφιες χώρες οφείλουν να
λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να φθάσουν οι διοικητικές και δικαστικές τους
ικανότητες στο απαιτούµενο επίπεδο. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την
ικανοποίησή του για την έκθεση της Επιτροπής όσον αφορά τα ειδικά σχέδια δράσης στους
τοµείς αυτούς και όσον αφορά την παρακολούθηση της υλοποίησης των δεσµεύσεων που
έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων, υπενθυµίζοντας ειδικότερα τα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου, στα κεφάλαια της ∆ικαιοσύνης και των
Εσωτερικών Υποθέσεων και του κεκτηµένου στον κτηνιατρικό και το φυτοϋγειονοµικό
τοµέα.

21. Λαµβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία και προκειµένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που θα πραγµατοποιηθεί το προσεχές φθινόπωρο, να αποφασίσει
ποιες θα είναι οι υποψήφιες χώρες µε τις οποίες θα µπορέσουν να ολοκληρωθούν οι
διαπραγµατεύσεις κατά τα τέλη του 2002,

α) το Συµβούλιο θα πρέπει να λάβει τις ενδεικνυόµενες αποφάσεις προκειµένου να
διαβιβασθούν στις υποψήφιες χώρες κατά τις αρχές Νοεµβρίου όλα τα υπόλοιπα
στοιχεία για τη χρηµατοοικονοµική δέσµη και

β) η Επιτροπή θα πρέπει να διατυπώσει τις κατάλληλες συστάσεις υπό το πρίσµα των
τακτικών εκθέσεων.
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22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι, εφόσον διατηρηθεί ο σηµερινός ρυθµός των
διαπραγµατεύσεων και των µεταρρυθµίσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισµένη να
ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις µε την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη
∆ηµοκρατία της Σλοβακίας, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Εσθονία, την Τσεχική
∆ηµοκρατία και τη Σλοβενία µέχρι τα τέλη του 2002, εάν οι χώρες αυτές είναι έτοιµες.
Πρέπει να τηρηθεί πλήρως η αρχή της διαφοροποίησης µέχρι το τέλος της διαπραγµάτευσης.
Η σύνταξη της Συνθήκης Προσχώρησης αναµένεται ότι θα συνεχισθεί προκειµένου να
ολοκληρωθεί το συντοµότερο µετά από την περάτωση των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης.
Φαίνεται εύλογο να αναµένεται ότι θα καταστεί δυνατό να υπογραφεί η Συνθήκη
Προσχώρησης την άνοιξη του 2003. Εξακολουθεί να ισχύει ο στόχος να συµµετάσχουν οι
χώρες αυτές το 2004 ως πλήρη µέλη στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, ο
κοινός αυτός στόχος δεν θα µπορέσει να επιτευχθεί εντός των προβλεποµένων προθεσµιών
παρά µόνον αν κάθε υποψήφια χώρα υιοθετήσει µια ρεαλιστική και εποικοδοµητική
προσέγγιση.

23. Η Βουλγαρία και η Ρουµανία σηµείωσαν σηµαντική πρόοδο κατά τους τελευταίους µήνες. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τις παρακινεί να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους και επαναλαµβάνει
τη δέσµευσή του να τις υποστηρίξει πλήρως στην προετοιµασία τους για την προσχώρηση.
Στην Κοπεγχάγη αναµένεται ότι θα εγκριθεί ένας επικαιροποιηµένος χάρτης πορείας και µιαv
αναθεωρηµένη και ενισχυµένη προενταξιακή στρατηγική για τις υποψήφιες χώρες µε τις
οποίες διεξάγονται ακόµη διαπραγµατεύσεις. Θα µπορούσε επίσης να εξετασθεί το
ενδεχόµενο να αυξηθεί η προενταξιακή χρηµατοδοτική ενίσχυση. Εξάλλου, εάν διατηρηθεί ο
σηµερινός ρυθµός, θα µπορούσε να καθορισθεί ένα ακριβέστερο χρονοδιάγραµµα για τη
διαδικασία προσχώρησης των χωρών αυτών µέχρι τα τέλη του έτους.

24. Όσον αφορά την προσχώρηση της Κύπρου, τα συµπεράσµατα του Ελσίνκι αποτελούν τη
βάση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να προτιµά την
προσχώρηση µιας νήσου επανενωµένης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει
ανεπιφύλακτα τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών
και καλεί τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας να
εντείνουν και να επιταχύνουν το ρυθµό των συνοµιλιών τους προκειµένου να αξιοποιήσουν
τη µοναδική αυτή ευκαιρία που προσφέρεται προκειµένου να καταλήξουν σε ένα συνολικό
διακανονισµό, σε συµµόρφωση µε τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών, µε την ελπίδα ότι ο διακανονισµός αυτός θα επιτευχθεί πριν από το τέλος
των διαπραγµατεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει υπόψη τους όρους ενός συνολικού
διακανονισµού στη Συνθήκη Προσχώρησης, σύµφωνα µε τις αρχές που αποτελούν τα
θεµέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης: υπό την ιδιότητα του κράτους µέλους, η Κύπρος θα πρέπει
να εκφράζεται µε µια και µόνον φωνή και να µεριµνά για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει σηµαντική χρηµατοδοτική
συνεισφορά για την υποστήριξη της ανάπτυξης του βορείου τµήµατος της επανενωµένης
νήσου.

25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί τις µεταρρυθµίσεις που εγκρίθηκαν προσφάτως στην
Τουρκία. Ενθαρρύνει και υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που καταβάλλει η χώρα αυτή
προκειµένου να συµµορφωθεί προς τις προτεραιότητες που καθορίσθηκαν στα πλαίσια της
εταιρικής της σχέσης ενόψει της προσχώρησης. Η υλοποίηση των απαιτουµένων πολιτικών
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και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων θα βελτιώσει τις προοπτικές προσχώρησης της Τουρκίας,
σύµφωνα µε τις ίδιες αρχές και κριτήρια που εφαρµόζονται και για τις άλλες υποψήφιες
χώρες. Θα µπορούσαν να ληφθούν στην Κοπεγχάγη νέες αποφάσεις σχετικά µε το επόµενο
στάδιο της υποψηφιότητας της Τουρκίας, λαµβανοµένης υπόψη της εξέλιξης της κατάστασης
στο διάστηµα µεταξύ των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Σεβίλλης και της Κοπεγχάγης και µε
βάση την τακτική έκθεση που θα υποβάλει η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2002, σύµφωνα δε
µε τα συµπεράσµατα του Ελσίνκι και του Λάκεν.

ΙΙΙ. ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

26. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι αποφασισµένο να επισπεύσει την εφαρµογή, σε όλες του τις
πτυχές, του προγράµµατος που εγκρίθηκε στο Τάµπερε για τη δηµιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια αυτά, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει την ανάγκη ανάπτυξης µιας κοινής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τα θέµατα του ασύλου και της µετανάστευσης, θέµατα
διακριτά αλλά στενά συνδεδεµένα.

27. Είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της η
διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων να γίνεται στα πλαίσια της τήρησης του δικαίου,
σε συνεργασία µε τις χώρες καταγωγής και διέλευσης των ρευµάτων αυτών. Ως εκ τούτου, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποδέχεται µε ικανοποίηση τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά
το διαρρεύσαν εξάµηνο, ιδίως δε το συνολικό σχέδιο για την καταπολέµηση της λαθραίας
µετανάστευσης και το σχέδιο για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την οδηγία
σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των προσώπων που ζητούν άσυλο στα
κράτη µέλη, και καλεί τις προσεχείς Προεδρίες να εξακολουθήσουν να δίνουν στα ζητήµατα
µετανάστευσης προνοµιακή θέση στα χρονοδιαγράµµατα των εργασιών τους.

28. Τα βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα µέτρα που λαµβάνονται για την κοινή διαχείριση των
µεταναστευτικών ρευµάτων πρέπει να επιδιώκουν την ορθή ισορροπία µεταξύ, αφενός, µιας
πολιτικής για την ένταξη των νοµίµως εγκατεστηµένων µεταναστών και µιας πολιτικής στον
τοµέα του ασύλου η οποία θα τηρεί τις διεθνείς συµβάσεις, κυρίως δε τη Σύµβαση της
Γενεύης του 1951, και, αφετέρου, µιας αποφασιστικής καταπολέµησης της λαθραίας
µετανάστευσης και της εµπορίας ανθρώπων.

29. Η δράση της Ένωσης στον τοµέα αυτό θα πρέπει να εδράζεται στις ακόλουθες αρχές:

•  η θεµιτή επιδίωξη µιας καλύτερης ζωής θα πρέπει να συµβιβάζεται µε τη δυνατότητα
υποδοχής της Ένωσης και των κρατών µελών της, και τα µεταναστευτικά ρεύµατα
πρέπει να διοχετεύονται µέσω των προς τούτο προβλεποµένων νοµίµων οδών· η ένταξη
των νοµίµων µεταναστών στην Ένωση συνεπάγεται ταυτόχρονα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις όσον αφορά τα θεµελιώδη δικαιώµατα που αναγνωρίζονται µέσα στην
Ένωση· στα πλαίσια αυτά, η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας αποκτά
ουσιαστική σηµασία,

•  σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης του 1951, είναι σηµαντικό να εξασφαλίζεται
ταχεία και αποτελεσµατική προστασία για τους πρόσφυγες µε τη σύσταση µηχανισµών
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που θα παρεµποδίζουν τις καταχρήσεις και µε ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή επιστροφή
των προσώπων των οποίων η αίτηση ασύλου απορρίπτεται στις χώρες καταγωγής τους.

Μέτρα καταπολέµησης της λαθραίας µετανάστευσης

30. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε το συνολικό σχέδιο για την καταπολέµηση της λαθραίας
µετανάστευσης, έχει εξοπλιστεί µε ένα αποτελεσµατικό µέσο για να εξασφαλίσει τη δέουσα
διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων και την καταπολέµηση της λαθραίας
µετανάστευσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει έκκληση στο Συµβούλιο και την
Επιτροπή προκειµένου, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, να δώσουν
απόλυτη προτεραιότητα στα ακόλουθα µέτρα που περιέχονται στο σχέδιο :

•  να επανεξεταστεί πριν από τα τέλη του έτους ο κατάλογος των τρίτων κρατών οι
υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης ή απαλλάσσονται από την
υποχρέωση αυτή,

•  να συσταθεί, το συντοµότερο δυνατό, κοινό σύστηµα αναγνώρισης δεδοµένων των
θεωρήσεων, υπό το φως µελέτης σκοπιµότητας που θα υποβληθεί τον Μάρτιο του 2003
και µε βάση τους προσανατολισµούς του Συµβουλίου· πριν από τα τέλη του 2002 θα
υποβληθεί προκαταρκτική έκθεση,

•  να επισπευσθεί η σύναψη των συµφωνιών επανεισδοχής που τελούν υπό
διαπραγµάτευση και να εγκριθούν νέες εντολές για τη διαπραγµάτευση συµφωνιών
επανεισδοχής µε τις χώρες που έχουν ήδη καθοριστεί από το Συµβούλιο,

•  όσον αφορά τις πολιτικές αποµάκρυνσης και επαναπατρισµού, να εγκριθούν, το
αργότερο έως τα τέλη του έτους, τα στοιχεία προγράµµατος επαναπατρισµού µε βάση
την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, µεταξύ των οποίων πρέπει να περιλαµβάνεται
η βελτιστοποίηση των επισπευσµένων επιστροφών προς το Αφγανιστάν,

•  να εκδοθούν τυπικά κατά το επόµενο Συµβούλιο «∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές
Υποθέσεις» η απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, η
απόφαση-πλαίσιο για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την καταστολή της
υποβοήθησης της παράνοµης εισόδου, διέλευσης και διαµονής καθώς και η οδηγία για
τον ορισµό της υποβοήθησης της παράνοµης εισόδου, διέλευσης και διαµονής.

Σταδιακή θέσπιση συντονισµένης και ολοκληρωµένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων

31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διάφορες πρωτοβουλίες που
αναλήφθηκαν πρόσφατα στον τοµέα αυτό και ιδίως την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο
«Περί ολοκληρωµένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών», τη µελέτη
σκοπιµότητας που εκπονήθηκε υπό τη διεύθυνση της Ιταλίας για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής
Αστυνοµίας Συνόρων, λαµβάνοντας υπόψη τη βούληση που εξέφρασε η Επιτροπή να
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συνεχιστεί η εξέταση της σκοπιµότητας και του εφικτού µιας τέτοιας ευρωπαϊκής
αστυνοµίας, καθώς και τη µελέτη για την «Αστυνοµία και ασφάλεια των συνόρων» που
πραγµατοποιήθηκε από τρία κράτη µέλη στο πλαίσιο του προγράµµατος συνεργασίας OISIN.

32. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόσφατη έγκριση του σχεδίου για τη διαχείριση
των εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών, το οποίο εκπονήθηκε µε βάση τις τρεις
προαναφερόµενες πρωτοβουλίες και το οποίο αναµένεται ότι θα συµβάλει µεταξύ άλλων
στον καλύτερο έλεγχο των µεταναστευτικών ρευµάτων. Ζητεί να συσταθεί χωρίς
καθυστέρηση στο πλαίσιο του Συµβουλίου ο κοινός φορέας των ενασχολουµένων µε τη
φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, ο οποίος θα αποτελείται από τους επικεφαλής των
υπηρεσιών ελέγχου των συνόρων των κρατών µελών και ο οποίος θα είναι επιφορτισµένος µε
το συντονισµό των µέτρων που περιέχονται στο σχέδιο.

Ζητεί εξάλλου από το Συµβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη, καθένα στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους, να υλοποιήσουν τα ακόλουθα µέτρα :

− πριν τα τέλη του 2002,

•  εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων στα εξωτερικά σύνορα,
•  άµεση εφαρµογή πιλοτικών σχεδίων ανοιχτής συµµετοχής σε όλα τα

ενδιαφερόµενα κράτη µέλη,
•  δηµιουργία δικτύου αξιωµατικών συνδέσµων των κρατών µελών στον τοµέα της

µετανάστευσης,

− πριν τον Ιούνιο του 2003,

•  κατάρτιση κοινού µοντέλου ανάλυσης των κινδύνων προκειµένου να επιτευχθεί
κοινή και ολοκληρωµένη αξιολόγηση των κινδύνων,

•  καθορισµός κοινού κορµού για την εκπαίδευση του µεθοριακών φρουρών, καθώς
και παγίωση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου στον τοµέα των συνόρων,

•  εκπόνηση µελέτης, από την Επιτροπή, για την κατανοµή των δαπανών µεταξύ
των κρατών µελών και της Ένωσης σχετικά µε τη διαχείριση των εξωτερικών
συνόρων.

Ενσωµάτωση της µεταναστευτικής πολιτικής στις σχέσεις της Ένωσης µε τις τρίτες χώρες

33. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης
απαιτείται αυξηµένη προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχοθετηµένη προσέγγιση
του φαινοµένου, µε τη χρησιµοποίηση όλων των ενδεδειγµένων µέσων στο πλαίσιο των
εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τούτο, και σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Τάµπερε, η ολοκληρωµένη, σφαιρική και ισόρροπη
προσέγγιση για την αντιµετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράνοµης µετανάστευσης
πρέπει να παραµείνει µακροπρόθεσµα ο σταθερός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την
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προοπτική αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η εντατικοποίηση της οικονοµικής
συνεργασίας, η ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών, η αναπτυξιακή βοήθεια καθώς και η
πρόληψη των συγκρούσεων, αποτελούν µέσα που ευνοούν την οικονοµική ευηµερία των
οικείων χωρών και, ως εκ τούτου, µειώνουν τα αίτια που προκαλούν τα µεταναστευτικά
ρεύµατα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί µε εµµονή να περιλαµβάνεται ρήτρα για την κοινή
διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων, καθώς και για την υποχρεωτική επανεισδοχή σε
περίπτωση παράνοµης µετανάστευσης, σε κάθε µελλοντική συµφωνία συνεργασίας,
συµφωνία σύνδεσης ή ισοδύναµη συµφωνία που θα συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε οποιαδήποτε χώρα.

34. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η συνεργασία των
χωρών καταγωγής και διέλευσης στον τοµέα της κοινής διαχείρισης και ελέγχου των
συνόρων καθώς και στον τοµέα της επανεισδοχής. Η εν λόγω εκ νέου αποδοχή, εκ µέρους
των τρίτων χωρών θα περιλαµβάνει τόσο την επανεισδοχή των υπηκόων τους που βρίσκονται
παρανόµως σε κράτος µέλος, όσο και, υπό τους ίδιους όρους, την επανεισδοχή των υπηκόων
τρίτων χωρών εφόσον αποδεικνύεται ότι έχουν διέλθει µέσω της συγκεκριµένης χώρας.
Στόχος της συνεργασίας είναι να επιτευχθούν αποτελέσµατα σε βραχυπρόθεσµο και
µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Η Ένωση είναι διατεθειµένη να παράσχει την τεχνική και οικονοµική
στήριξη που απαιτείται για το σκοπό αυτό, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρασχεθούν
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα οι κατάλληλοι πόροι στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών
προοπτικών.

35. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκτιµά ότι είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί συστηµατική
αποτίµηση των σχέσεων µε τις τρίτες χώρες µε τις οποίες δεν υπάρχει συνεργασία στο
πλαίσιο της καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης. Η εν λόγω αποτίµηση θα
λαµβάνεται υπόψη στις σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της
και των οικείων χωρών σε όλους τους σχετικούς τοµείς. Τυχόν ανεπαρκής συνεργασία εκ
µέρους µιας χώρας θα µπορούσε να καταστήσει δυσκολότερη την εµβάθυνση των σχέσεων
µεταξύ της χώρας αυτής και της Ένωσης.

36. Το Συµβούλιο, όταν εξαντληθούν οι δυνατότητες των υπαρχόντων κοινοτικών µηχανισµών
χωρίς αποτέλεσµα, θα µπορεί να διαπιστώνει, µε οµοφωνία, αδικαιολόγητη έλλειψη
συνεργασίας από την πλευρά τρίτης χώρας όσον αφορά την από κοινού διαχείριση των
µεταναστατευτικών ρευµάτων. Στην περίπτωση αυτή, το Συµβούλιο µπορεί να εγκρίνει µέτρα
ή θέσεις, σύµφωνα µε τους κανόνες των Συνθηκών και στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και των άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τηρώντας παράλληλα τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η Ένωση και χωρίς να τίθενται εν
αµφιβόλω οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Επιτάχυνση των υπό εξέλιξη νοµοθετικών εργασιών για τον καθορισµό κοινής πολιτικής
σχετικά µε θέµατα ασύλου και µετανάστευσης

37. Παράλληλα µε την ενισχυµένη συνεργασία για την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης,
είναι σκόπιµο να προχωρήσει η εξέταση των τρεχουσών προτάσεων. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί µετ� επιτάσεως το Συµβούλιο να εγκρίνει :
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•  πριν από το ∆εκέµβριο του 2002, τον κανονισµό «∆ουβλίνο ΙΙ»,

•  πριν από τον Ιούνιο του 2003, τους κανόνες σχετικά µε τις απαιτούµενες προϋποθέσεις
για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα και µε το περιεχόµενο αυτού του
καθεστώτος· τις διατάξεις σχετικά µε την επανένωση των οικογενειών και µε το
καθεστώς των µόνιµων κατοίκων µακράς διαρκείας,

•  πριν από τα τέλη του 2003, τους κοινούς κανόνες σχετικά µε τη διαδικασία ασύλου.

38. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση προς το Συµβούλιο στο τέλος Οκτωβρίου σχετικά µε την
αποτελεσµατικότητα των χρηµατοδοτικών πόρων που διατίθενται σε επίπεδο Κοινότητας για
τον επαναπατρισµό των µεταναστών και των αιτούντων άσυλο των οποίων η αίτηση έχει
απορριφθεί, για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και για σχέδια ασύλου και
µετανάστευσης σε τρίτες χώρες.

39. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να του υποβάλει, στη σύνοδό του τον Ιούνιο
του 2003, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, έκθεση σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή των
κατευθυντήριων γραµµών που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο.

IV. ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ

40. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π∆ΑΑ), ειδικότερα δε τα
συµπεράσµατα της 4ης Μαρτίου, 30ής Μαΐου και 4ης και 17ης Ιουνίου, και δηλώνει ότι
συµφωνεί µε τις γενικές θέσεις που καθόρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση εν προκειµένω.
Υπογραµµίζει τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιτυχή έκβαση της Π∆ΑΑ και
τη βούλησή της να συνεχίσει να διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προετοιµασία της
∆ιάσκεψης, µε σκοπό να επιτευχθεί συνολική συµφωνία µε βάση τα επιτεύγµατα του
Μοντερέι και της Ντόχα.

41. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισµένη να διασφαλίσει την πλήρη υλοποίηση, εντός των
προθεσµιών που προβλέπονται στο θεµατολόγιο της Ντόχα για την ανάπτυξη, προκειµένου
να αυξηθούν τα οφέλη από την φιλελευθεροποίηση του εµπορίου ως κινητήριας δύναµης της
αειφόρου ανάπτυξης των αναπτυσσοµένων χωρών και ενθαρρύνει τις προσπάθειες που
αποσκοπούν να δηµιουργήσουν περιφερειακούς χώρους εµπορικής ελευθερίας µεταξύ αυτών
των χωρών.

42. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσµευση αύξησης της
επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) την οποία ανέλαβαν τα κράτη µέλη και άλλοι
χορηγοί στο Μοντερέι, η οποία θα συµβάλει σηµαντικά στην ανακούφιση από την φτώχεια
και στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Υπογραµµίζει την ανάγκη να
υλοποιηθούν οι δεσµεύσεις αυτές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει επίσης ότι χρειάζεται να
εξασφαλισθεί η επιτυχής ανασύσταση του Παγκόσµιου Ταµείου Προστασίας του
Περιβάλλοντος ώστε αυτό να µπορεί να χρηµατοδοτεί επιτυχώς νέους και υφιστάµενους
κεντρικούς στόχους.
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43. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει και από άλλες ανεπτυγµένες χώρες να συνταχθούν µε το
πρόγραµµά της για την παγκοσµιοποίηση, το εµπόριο και τα χρηµατοοικονοµικά,
προκειµένου να βοηθήσουν τις αναπτυσσόµενες χώρες να επωφεληθούν από την πρόσβαση
στις αγορές των ανεπτυγµένων χωρών, προκειµένου η παγκοσµιοποίηση να ωφελήσει τους
πάντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαµβάνει τη δέσµευση να ενισχύσει µε συγκεκριµένο τρόπο
τη δράση της σε όλους αυτούς τους τοµείς.

44. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι η χρηστή διακυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί να
αποτελεί βασική παράµετρο της αειφόρου ανάπτυξης και ότι όλα τα κράτη οφείλουν να
ενισχύουν τους κυβερνητικούς τους θεσµούς µεριµνώντας για την υπεροχή του δικαίου, τη
βελτίωση των νοµικών δοµών και την πρόσβαση στις πληροφορίες.

45. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε πνεύµα εταιρικότητας και υπευθυνότητας, θα ενθαρρύνει
πρωτοβουλίες, ιδίως στον τοµέα του πόσιµου ύδατος και της υγιεινής, της ενέργειας,
περιλαµβανοµένων των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, και της υγείας. Κατά την υλοποίηση
αυτών των πρωτοβουλιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην
Αφρική, συνεργαζόµενη στενά µε τους εταίρους της ώστε να δώσουν ώθηση στην
πρωτοβουλία NEPAD. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την επιθυµία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να αναληφθούν στο Γιοχάνεσµπουργκ σαφείς και απτές πολιτικές δεσµεύσεις, µε
ακριβές χρονοδιάγραµµα, η υλοποίηση του οποίου θα πρέπει να στηρίζεται σε µια
ουσιαστική εταιρική σχέση.

46. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι είναι σηµαντικό, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης,
να διατηρηθεί ο στόχος της επισιτιστικής ασφάλειας ως βασικό στοιχείο της καταπολέµησης
της φτώχειας, όπως υπενθυµίστηκε πρόσφατα από την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για
τον Επισιτισµό στη Ρώµη.

V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι οικονοµικές προοπτικές και οι γενικοί προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών

47. Η πρόσφατη κάµψη της οικονοµικής δραστηριότητας έλαβε τέλος. Η ευρωπαϊκή οικονοµία
θα µπορέσει να δρέψει τους καρπούς υγιών µακροοικονοµικών πολιτικών και φιλόδοξων
οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που θα στηρίξουν την ανάκαµψη, που έχει ήδη ξεκινήσει,
καθώς και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και θα επιτρέψουν την καλύτερη
αντιµετώπιση της οικονοµικής αβεβαιότητας.

48. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενστερνίζεται τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών
πολιτικών, που έχουν ως άξονα τη µακροοικονοµική σταθερότητα και τη µεγέθυνση καθώς
και τη µεταρρύθµιση των αγορών εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών και συνιστά την έγκρισή
τους από το Συµβούλιο. ∆ηλώνει και πάλι την προσήλωσή του στο Σύµφωνο σταθερότητας
και ανάπτυξης και στην εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών και καλεί τα κράτη µέλη να
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ακολουθήσουν δηµοσιονοµικές πολιτικές σύµφωνες προς τις συστάσεις που περιέχονται
στους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών. Τα κράτη µέλη καλούνται να
επωφεληθούν από όλες τις πτυχές του αντικτύπου της οικονοµικής αύξησης που συνδέονται
µε την οικονοµική ανάκαµψη, ώστε να συνεχίσουν την εξυγίανση των δηµόσιων
οικονοµικών.

Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του κανονισµού
σχετικά µε την εφαρµογή διεθνών λογιστικών προτύπων και για τις πολιτικές συµφωνίες που
επιτεύχθηκαν πρόσφατα όσον αφορά τις οδηγίες σχετικά µε τους χρηµατοπιστωτικούς
οµίλους, τις καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά και τα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά
συστήµατα και δηλώνει και πάλι την προσήλωσή του στην ταχεία και ολοκληρωµένη
εφαρµογή του Σχεδίου δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.

Φορολογία της ενέργειας

50. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την έκθεση της Προεδρίας για την πρόοδο των
εργασιών της οδηγίας σχετικά µε τη φορολογία της ενέργειας και επιβεβαιώνει εκ νέου το
χρονοδιάγραµµα που εγκρίθηκε στη Βαρκελώνη ως προς την έκδοσή της, µαζί µε συµφωνία
για το άνοιγµα των αγορών στον τοµέα της ενέργειας.

Φορολογική δέσµη

51. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− σηµειώνει µε ικανοποίηση την έκθεση προόδου του Συµβουλίου για τη φορολογική
δέσµη καθώς και την αποφασιστικότητά του για τελική έγκριση της έκθεσης αυτής
πριν από τα τέλη του έτους,

− αναµένει ότι οι διαπραγµατεύσεις µε την Ελβετία σχετικά µε τη φορολογία των
αποταµιεύσεων, µολονότι άρχισαν προσφάτως, θα µπορέσουν να διεξαχθούν µε ταχύ
ρυθµό και να ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατό εντός του δευτέρου εξαµήνου
του 2002.

∆ιοικητική συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας

52. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση προόδου του
Συµβουλίου σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας και εγκρίνει τις
πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται µε την έκθεση αυτή µε σκοπό τη συνέχιση των εργασιών
στον τοµέα αυτό.
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Εταιριακή διακυβέρνηση

53. Τα πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν ότι η ορθή εταιριακή διακυβέρνηση είναι πολύ
σηµαντική, ιδίως για τις επιχειρήσεις που δρουν στην κεφαλαιαγορά. Υπό το φως της εντολής
που έδωσε τον Απρίλιο του 2002 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, το πεδίο
αρµοδιότητας της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου Εµπειρογνωµόνων για το Εταιρικό ∆ίκαιο, της
ΕΕ, επεξετάθη και καλύπτει πλέον και θέµατα σχετικά µε τις βέλτιστες τηρητέες πρακτικές
για την εταιριακή διακυβέρνηση και τον λογιστικό έλεγχο, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο των
µη εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών και τα εποπτικά συλλογικά όργανα, την αµοιβή των
διευθυντικών στελεχών, την διευθυντική ευθύνη για τις χρηµατοπιστωτικής φύσεως
πληροφορίες, και τις πρακτικές του λογιστικού ελέγχου. Τον Ιούνιο του 2002, το Συµβούλιο
(Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Υποθέσεων) έλαβε υπό σηµείωση µια προκαταρκτική
προφορική έκθεση του προέδρου της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
καλεί το Συµβούλιο (Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Υποθέσεων και Εσωτερικής
Αγοράς) να διεξαγάγει συζήτηση πολιτικής φύσεως µε αντικείµενο την τελική έκθεση της
Οµάδας Υψηλού Επιπέδου, ώστε να βοηθήσει την Επιτροπή να υποβάλει, αµέσως µετά,
συγκεκριµένες προτάσεις.

Οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα

54. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης υπογράµµισε ότι πρέπει να προωθηθούν
ανεπιφύλακτα οι µεταρρυθµίσεις, και παρουσίασε αρκετούς τοµείς προτεραιοτήτων. Όπως
προκύπτει από την έκθεση της Προεδρίας, έχουν ήδη σηµειωθεί σηµαντικές πρόοδοι. Το
πρόγραµµα οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που ξεκίνησε στη σύνοδο κορυφής της
Λισσαβώνας πρέπει να συνεχισθεί µε αποφασιστικότητα µε σκοπό την επίτευξη των
στρατηγικών στόχων της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο :

− ζητά την όσο το δυνατόν ταχύτερη έκδοση των αποφάσεων για την εφαρµογή του
έκτου προγράµµατος πλαισίου στον τοµέα της έρευνας (κανόνες συµµετοχής και
ειδικά προγράµµατα),

− επιβεβαιώνει το χρονοδιάγραµµα που συµφωνήθηκε στη Βαρκελώνη όσον αφορά το
άνοιγµα των αγορών στον τοµέα του ηλεκτρισµού και του φυσικού αερίου,

− ζητά να συνεχισθούν εντατικά οι εργασίες, ώστε να µπορέσει να γίνει η αναθεώρηση
των κοινοτικών προσανατολισµών όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τοµέα
των µεταφορών και τη δηµιουργία του ενιαίου ουρανού, εντός των συµφωνηθεισών
προθεσµιών,

− συµφωνεί µε τους στόχους του σχεδίου δράσης «eEurope 2005» της Επιτροπής, που
αποτελεί σηµαντική συµβολή στις προσπάθειες της Ένωσης για επίτευξη µιας
ανταγωνιστικής οικονοµίας µε βάση τη γνώση και ζητεί από όλα τα θεσµικά όργανα
να µεριµνήσουν ώστε το σχέδιο αυτό να τεθεί πλήρως σε εφαρµογή µέχρι τα τέλη του
2005. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εν ευθέτω χρόνω στο εαρινό Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του 2004 ενδιάµεση επισκόπηση για την αξιολόγηση της προόδου, και, αν
κρίνεται απαραίτητο, να εκπονήσει προτάσεις για προσαρµογή του σχεδίου δράσης,
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− σηµειώνει την έκθεση της Επιτροπής για τα υφιστάµενα εµπόδια όσον αφορά την
πλήρη ανάπτυξη δικτύων και υπηρεσιών των κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς και
καλεί όλες τις αρµόδιες διοικήσεις να ενεργήσουν ώστε να αντιµετωπισθούν οι
δυσκολίες που υπάρχουν στην υλική ανάπτυξη των δικτύων. Επίσης, καλεί την
Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης για το
θέµα αυτό και για τα εµπόδια που υφίστανται ακόµη όσον αφορά τη χρησιµοποίηση
ανοικτών προτύπων στον τοµέα της ψηφιακής τηλεόρασης και της κινητής
επικοινωνίας τρίτης γενιάς, καθώς και για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου
και του ηλεκτρονικού κράτους (e-government) και το ρόλο τον οποίο θα µπορούσαν
να παίξουν στη συνάρτηση αυτή τα ηλεκτρονικά συστήµατα ταυτοποίησης και
αναγνώρισης της γνησιότητας,

− σηµειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής περί µεθοδολογίας αξιολόγησης στο
πλαίσιο των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος και καλεί την Επιτροπή να
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης σχετικά µε την πρόοδο
των εργασιών όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις
και, αν κρίνεται απαραίτητο, να εγκρίνει κανονισµό περί εξαιρέσεων κατά κατηγορίες
στον τοµέα αυτό,

− ζητά από το Συµβούλιο να εφαρµόσει τη στρατηγική που προτείνει η Επιτροπής σε
θέµατα βιοτεχνολογίας,

− ζητά από το Συµβούλιο να εγκρίνει οριστικά, πριν από το τέλος του έτους, τη δέσµη
µέτρων για τις δηµόσιες συµβάσεις.

VI. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Καλίνινγκραντ

55. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως, πριν από τη σύνοδό
του των Βρυξελλών, συµπληρωµατική µελέτη σχετικά µε τις δυνατότητες που υπάρχουν για
την εξεύρεση αποτελεσµατικής και ευέλικτης λύσης στο ζήτηµα της διέλευσης ανθρώπων και
εµπορευµάτων προς και από την περιοχή του Καλίνινγκραντ, µε τήρηση του κοινοτικού
κεκτηµένου και σε συµφωνία µε τις ενδιαφερόµενες υποψήφιες χώρες.

Μέση Ανατολή

56. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τη δήλωση για τη Μέση Ανατολή που επισυνάπτεται στη
συνέχεια (Παράρτηµα VI).

Ινδία/Πακιστάν

57. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τη δήλωση για την Ινδία και το Πακιστάν που
επισυνάπτεται στη συνέχεια (Παράρτηµα VIΙ).
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VΙΙ. ∆ΙΑΦΟΡΑ

Εξόχως απόκεντρες περιοχές

58. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν περαιτέρω την
εφαρµογή του άρθρου 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης στην οποία αναγνωρίζονται τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και να υποβάλουν κατάλληλες
προτάσεις προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ειδικές τους ανάγκες µέσω των διαφόρων
κοινών πολιτικών, ιδίως των πολιτικών στον τοµέα των µεταφορών, και επ� ευκαιρία της
µεταρρύθµισης ορισµένων πολιτικών, ειδικότερα της περιφερειακής πολιτικής. Εν
προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει
νέα έκθεση για τις περιοχές αυτές, βάσει σφαιρικής και εναρµονισµένης προσέγγισης των
ιδιαιτεροτήτων της κατάστασής τους και των µέσων αντιµετώπισής της.

59. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από το Συµβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν
ορισµένες εργασίες προτεραιότητας, ιδίως όσον αφορά το θέµα της «εισφοράς θαλάσσης»
στα υπερπόντια διαµερίσµατα.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προκειµένου να ασκήσει πλήρως το ρόλο του όσον αφορά την ώθηση και τον καθορισµό των
γενικών πολιτικών προσανατολισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε ως προς τους εξής
κανόνες για την προετοιµασία, τη διεξαγωγή και τα συµπεράσµατα των εργασιών του :

Προετοιµασία

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνέρχεται κατ� αρχήν τέσσερις φορές το χρόνο, ήτοι δύο φορές
κάθε εξάµηνο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µπορεί να συνέλθει σε
έκτακτη σύνοδο.

2. Οι σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προετοιµάζονται από το Συµβούλιο «Γενικές
Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις», το οποίο συντονίζει το σύνολο των
προπαρασκευαστικών εργασιών και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Οι συµβολές των
άλλων συνθέσεων του Συµβουλίου στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου διαβιβάζονται
στο Συµβούλιο «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις» το αργότερο δύο εβδοµάδες
πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.

3. Σε συνεδρίαση που πραγµατοποιείται τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες πριν από τη σύνοδο
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, το Συµβούλιο «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις»
καταρτίζει, βάσει πρότασης της Προεδρίας, σχέδιο σχολιασµένης ηµερήσιας διάταξης, στην
οποία γίνεται διάκριση :

− των σηµείων που πρόκειται να εγκριθούν  ή να επικυρωθούν χωρίς συζήτηση,
−             των σηµείων που υποβάλλονται προς συζήτηση µε στόχο τον καθορισµό γενικών
               πολιτικών κατευθυντηρίων γραµµών,
− των σηµείων που υποβάλλονται προς συζήτηση µε στόχο την λήψη απόφασης υπό τις
               προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 9 κατωτέρω,
− των σηµείων που υποβάλλονται προς συζήτηση, δεν πρόκειται όµως να αποτελέσουν
               αντικείµενο συµπερασµάτων.

4. Η Προεδρία συντάσσει, για κάθε σηµείο που αναφέρουν η δεύτερη και τρίτη περίπτωση της
παραγράφου 3, ένα σύντοµο συγκεφαλαιωτικό σηµείωµα στο οποίο περιέχονται τα
διακυβεύµατα, τα προς συζήτηση θέµατα και οι κύριες εµφαινόµενες εναλλακτικές
δυνατότητες.

5. Την παραµονή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, το Συµβούλιο «Γενικές Υποθέσεις
και Εξωτερικές Σχέσεις» πραγµατοποιεί µια τελευταία προπαρασκευαστική σύνοδο και
αποφασίζει την οριστική ηµερήσια διάταξη, στην οποία δεν µπορεί να προστεθεί άλλο σηµείο
παρά µόνον εάν συµφωνήσουν γι� αυτό όλες οι αντιπροσωπίες.
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Κανένα Συµβούλιο ή επιτροπή δεν συνεδριάζει µεταξύ της τελευταίας προπαρασκευαστικής
συνόδου του Συµβουλίου «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις» και της συνόδου του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν επιτακτικοί και απρόβλεπτοι λόγοι όπως, για
παράδειγµα, γεγονότα της διεθνούς επικαιρότητας.

∆ιεξαγωγή

6. Οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου διεξάγονται, κατά κανόνα, µέσα σε µία ηµέρα, ενώ
την προηγουµένη λαµβάνει χώρα µια συνάντηση στην οποία συµµετέχουν, κατά τη συνήθη
πρακτική, µόνον οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Η
σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου συνεχίζεται την εποµένη µέχρι το τέλος του
απογεύµατος, αφού προηγηθεί ανταλλαγή απόψεων µε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Ειδικές διατάξεις είναι δυνατόν να προβλεφθούν εάν αυτό δικαιολογείται από
την ηµερήσια διάταξη.

7. Συναντήσεις στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, µε αντιπροσώπους
κρατών ή τρίτων οργανισµών, µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο κατ� εξαίρεση. Οι
συναντήσεις αυτές δεν πρέπει να διαταράσσουν την οµαλή διεξαγωγή της συνόδου του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και πρέπει να έχουν εγκριθεί µαζί µε την ηµερήσια διάταξη την
οποία καταρτίζει το Συµβούλιο «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις».

8. Η Προεδρία φροντίζει για την καλή διεξαγωγή των συζητήσεων. Μπορεί προς τούτο να
λαµβάνει κάθε µέτρο που διευκολύνει τη βέλτιστη χρήση του διαθέσιµου χρόνου, όπως την
οργάνωση της σειράς εξέτασης των σηµείων, τον περιορισµό του χρόνου οµιλίας ή τον
καθορισµό της σειράς των παρεµβάσεων.

9. Με την προοπτική της διεύρυνσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν κάποιο σηµείο
περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προκειµένου να ληφθεί
απόφαση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συσκέπτεται επ� αυτού· η πολιτική διαπίστωση των
εκφρασµένων κατά τη σύσκεψη θέσεων τίθεται κατόπιν υπόψη του Συµβουλίου, το οποίο
πράττει τα δέοντα για τη συνέχεια της διαδικασίας, σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπει
σχετικά η Συνθήκη.

10. Οι αντιπροσωπίες τηρούνται ενήµερες, συγκεφαλαιωτικά, ως προς τα αποτελέσµατα και την
ουσία των συζητήσεων για κάθε σηµείο, καθ� όλη τη διάρκεια των εργασιών. Η ενηµέρωση
αυτή οργανώνεται κατά τρόπον ώστε να διατηρείται η εµπιστευτικότητα των συζητήσεων.

11. Κάθε αντιπροσωπία διαθέτει δύο θέσεις στην αίθουσα. Το συνολικό µέγεθος των
αντιπροσωπιών περιορίζεται σε 20 άτοµα για κάθε κράτος µέλος και για την Επιτροπή· ο
αριθµός αυτός δεν περιλαµβάνει το τεχνικό προσωπικό για ειδικά καθήκοντα ασφάλειας ή
την υλικοτεχνική υποστήριξη.

Συµπεράσµατα

12. Τα συµπεράσµατα είναι όσο το δυνατόν συνοπτικότερα, εκθέτουν τις πολιτικές
κατευθυντήριες γραµµές και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, τοποθετώντας τις
εν συντοµία στα πλαίσιά τους και αναφέροντας τα  διαδικαστικά στάδια για τη συνέχεια που
θα τους δοθεί.
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13. Την ηµέρα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου διανέµεται σχέδιο συµπερασµάτων
εγκαίρως πριν από την έναρξη των εργασιών. Στο σχέδιο αυτό γίνεται σαφής διάκριση
µεταξύ των µερών του κειµένου τα οποία έχουν συµφωνηθεί εκ των προτέρων και, κατά
κανόνα, δεν πρόκειται να συζητηθούν, και των µερών του κειµένου επί των οποίων καλείται
να συζητήσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προκειµένου να καταλήξει σε τελικά συµπεράσµατα
κατά τη σύνοδο.

______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Προκειµένου να βελτιωθεί η λειτουργία του Συµβουλίου εν όψει της διεύρυνσης, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα κατόπιν των οποίων θα γίνουν,
πριν από τις 31 Ιουλίου 2002 και καθ' όσον χρειάζεται, οι αντίστοιχες τροποποιήσεις του
εσωτερικού κανονισµού του Συµβουλίου.

Α. ∆ηµιουργία ενός νέου Συµβουλίου «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις»

2. Η σηµερινή σύνθεση του Συµβουλίου «Γενικές Υποθέσεις» ονοµάζεται πλέον Συµβούλιο
«Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις»». Για τη βέλτιστη οργάνωση των εργασιών,
λαµβανοµένων υπόψη των δύο κύριων τοµέων δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εν
λόγω σύνθεση, αυτή θα πραγµατοποιεί χωριστές συνόδους (µε χωριστές ηµερήσιες διατάξεις
και ενδεχοµένως σε διαφορετικές ηµεροµηνίες) που θα αφιερώνονται αντίστοιχα :

α) στην προετοιµασία και τη συνέχεια που δίδεται στις συνόδους του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου (περιλαµβανοµένων των απαιτούµενων προς τούτο συντονιστικών
δραστηριοτήτων), στα θεσµικά και διοικητικά θέµατα, στους οριζόντιους φακέλους που
επηρεάζουν σηµαντικά διάφορες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και σε οποιονδήποτε
φάκελο της αναθέτει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τους κανόνες
λειτουργίας της ΟΝΕ,

β) στο σύνολο των εξωτερικών δράσεων της Ένωσης, και συγκεκριµένα την Κοινή
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και
Άµυνας, το εξωτερικό εµπόριο, καθώς και την αναπτυξιακή συνεργασία και την
ανθρωπιστική βοήθεια.

Β. Κατάλογος των συνθέσεων του Συµβουλίου1

3. Ο κατάλογος των συνθέσεων του Συµβουλίου, που θα επισυναφθεί στον εσωτερικό
κανονισµό του Συµβουλίου είναι ο εξής :

1. «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις»2,
2. «Οικονοµικά και ∆ηµοσιονοµικά Θέµατα»3,
3. «∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις»4,
4. «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές»,
5. «Ανταγωνιστικότητα (Εσωτερική Αγορά, Βιοµηχανία και Ενέργεια)» 5,
6. «Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια»,

                                                
1 Η δανική Προεδρία θα εφαρµόσει τις νέες διατάξεις σχετικά µε τις συνθέσεις του Συµβουλίου λαµβάνοντας υπόψη τυχόν

περιορισµούς λόγω του ήδη καθορισµένου χρονοδιαγράµµατος των συνεδριάσεων.
2 Περιλαµβανοµένης της ΕΠΑΑ και της αναπτυξιακής συνεργασίας.
3 Περιλαµβανοµένου του προϋπολογισµού.
4 Περιλαµβανοµένης της πολιτικής προστασίας.
5 Περιλαµβανοµένου του τουρισµού.
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7. «Γεωργία και Αλιεία»,
8. «Περιβάλλον»,
9. «Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισµός» 6

Εξυπακούεται ότι διάφοροι Υπουργοί θα µπορούν να συµµετέχουν ως καθ� ύλην αρµόδιοι
στην ίδια σύνθεση του Συµβουλίου, ενώ η ηµερήσια διάταξη και η οργάνωση των εργασιών
θα προσαρµόζονται ανάλογα.

Προκειµένου για το Συµβούλιο «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις», κάθε
Κυβέρνηση εκπροσωπείται στις διάφορες συνόδους αυτής της νέας σύνθεσης από τον
Υπουργό ή τον Υφυπουργό της επιλογής της.

Γ. Προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων του Συµβουλίου

4. Σύµφωνα µε το ρόλο που του ανατίθεται από τη Συνθήκη όσον αφορά τον καθορισµό των
γενικών πολιτικών κατευθυντηρίων γραµµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο εγκρίνει, βάσει κοινής πρότασης των εκάστοτε Προεδριών, η οποία συντάσσεται
σε διαβούλευση µε την Επιτροπή, και κατόπιν συστάσεως του Συµβουλίου «Γενικές
Υποθέσεις», ένα πολυετές στρατηγικό πρόγραµµα για τα τρία επόµενα έτη. Το πρώτο
πολυετές στρατηγικό πρόγραµµα θα εγκριθεί το ∆εκέµβριο του 2003.

5. Με γνώµονα το προαναφερόµενο πολυετές στρατηγικό πρόγραµµα, το ∆εκέµβριο κάθε έτους
υποβάλλεται στο Συµβούλιο «Γενικές Υποθέσεις» ένα ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραµµα
δραστηριοτήτων του Συµβουλίου. Το πρόγραµµα αυτό προτείνεται από κοινού από τις δύο
επόµενες Προεδρίες κατά την κατάρτισή του λαµβάνουν υπόψη τους, µεταξύ άλλων, τα
σχετικά στοιχεία που προκύπτουν από το διάλογο επί των ετήσιων πολιτικών
προτεραιοτήτων, ο οποίος διεξάγεται κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής. Το οριστικό
κείµενο του ετήσιου προγράµµατος καταρτίζεται κατόπιν των σχετικών συζητήσεων του
Συµβουλίου «Γενικές Υποθέσεις» και βάσει αυτών.

Προκειµένου τα ανωτέρω να τεθούν σε εφαρµογή το συντοµότερο δυνατόν, και κατά
παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το πρώτο ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραµµα θα καταρτισθεί
το ∆εκέµβριο του 2002.

6. Το πρόγραµµα αυτό συνοδεύεται από κατάλογο ενδεικτικών ηµερησίων διατάξεων των
διαφόρων συνθέσεων του Συµβουλίου για το πρώτο εξάµηνο. Η εκάστοτε Προεδρία
υποβάλλει, πριν από την πρώτη Ιουλίου, τον κατάλογο των ενδεικτικών ηµερησίων
διατάξεων για το δεύτερο εξάµηνο, αφού προβεί στις ενδεδειγµένες διαβουλεύσεις, ιδίως µε
την επόµενη Προεδρία.

∆. Μέτρα σχετικά µε την Προεδρία

Συνεργασία µεταξύ Προεδριών

7. Όταν είναι προφανές ότι ένας φάκελος θα εξετασθεί κατά τη διάρκεια του εποµένου
εξαµήνου, ο αντιπρόσωπος του κράτους µέλους που πρόκειται να ασκήσει την προεδρία κατά

                                                
6 Περιλαµβανοµένου του οπτικοακουστικού τοµέα.
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το εν λόγω εξάµηνο µπορεί να προεδρεύει, κατά το τρέχον εξάµηνο, στις συνεδριάσεις των
επιτροπών (εκτός της ΕΜΑ) και των οµάδων εργασίας που επιλαµβάνονται του
συγκεκριµένου φακέλου. Η πρακτική εφαρµογή αυτού του κανόνα αποτελεί αντικείµενο
συµφωνίας µεταξύ των δύο οικείων Προεδριών.

Έτσι, στη συγκεκριµένη περίπτωση της εξέτασης του προϋπολογισµού για ένα συγκεκριµένο
οικονοµικό έτος, στις συνεδριάσεις των προπαρασκευαστικών σωµάτων του Συµβουλίου,
εκτός της ΕΜΑ, προεδρεύει ένας αντιπρόσωπος του κράτους µέλους που θα ασκήσει την
Προεδρία κατά το δεύτερο εξάµηνο του προηγούµενου έτους. Το ίδιο ισχύει, εφόσον
συµφωνεί και η άλλη Προεδρία, για την άσκηση της προεδρίας των συνόδων του Συµβουλίου
κατά τις οποίες εξετάζονται τα συγκεκριµένα σηµεία.

8. Για την προετοιµασία των συνόδων του Συµβουλίου που συνέρχονται άπαξ ανά εξάµηνο και
εφόσον οι σύνοδοι αυτές διεξάγονται κατά το πρώτο ήµισυ του εξαµήνου, στις συνεδριάσεις
των επιτροπών, εκτός της ΕΜΑ, και των οµάδων εργασίας, που γίνονται κατά τη διάρκεια
του αµέσως προηγούµενου εξαµήνου προεδρεύει αντιπρόσωπος του κράτους µέλους που θα
ασκήσει την προεδρία των εν λόγω συνόδων του Συµβουλίου.

Προεδρία ορισµένων οµάδων εργασίας από τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου

9. Εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου ασκεί ήδη την
προεδρία, εφεξής ένα µέλος της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προεδρεύει στις εξής
οµάδες :
− Οµάδα «Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες»,
− Οµάδα «Νοµική Πληροφορική»,
− Οµάδα «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας»,
− Οµάδα «Ενηµέρωση»,
− Οµάδα «Νέα Κτίρια».

Ε. Σύνοδοι του Συµβουλίου ανοικτές στο κοινό όταν πρόκειται για συναπόφαση µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

10. Οι συζητήσεις του Συµβουλίου για τις πράξεις που εκδίδονται σε συναπόφαση µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ανοικτές στο κοινό υπό τις εξής προϋποθέσεις :

− στην αρχική φάση της διαδικασίας : είναι ανοικτή στο κοινό η παρουσίαση, από την
Επιτροπή, των κύριων νοµοθετικών της προτάσεων προς έκδοση µε συναπόφαση
καθώς και η συζήτηση που ακολουθεί· το Συµβούλιο καθορίζει τον κατάλογο των
συγκεκριµένων προτάσεων στην αρχή κάθε εξαµήνου,

− στην τελική φάση της διαδικασίας : είναι ανοικτές στο κοινό η ψηφοφορία και οι
αιτιολογήσεις ψήφου.

11. Για να εξασφαλισθεί η δηµοσιότητα των συζητήσεων τίθενται στη διάθεση του κοινού
αίθουσας ακρόασης όπου αναµεταδίδονται απ� ευθείας οι συζητήσεις του Συµβουλίου και
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αναγράφονται µε οπτικά µέσα τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας. Το κοινό ενηµερώνεται εκ
των προτέρων µε τα κατάλληλα µέσα (π.χ. µέσω της ιστοσελίδας του Συµβουλίου στο
∆ιαδίκτυο) σχετικά µε τις ηµεροµηνίες και τις ώρες αυτών των αναµεταδόσεων.

ΣΤ. ∆ιεξαγωγή των συζητήσεων

12. Η Προεδρία µεριµνά για την καλή διεξαγωγή των συζητήσεων. Είναι αρµόδια να λαµβάνει
κάθε µέτρο που διευκολύνει τη βέλτιστη χρήση του διαθέσιµου χρόνου κατά τη διάρκεια των
συνόδων, όπως :

− να περιορίζει το χρόνο που διαθέτουν οι οµιλητές,
− να καθορίζει τη σειρά των οµιλιών,
− να ζητά από τις αντιπροσωπίες να υποβάλουν γραπτώς και πριν από ορισµένη

ηµεροµηνία, τις προτάσεις τους για τροποποιήσεις του υπό συζήτηση κειµένου,
ενδεχοµένως συνοδευόµενες από σύντοµη επεξήγηση,

− να ζητά από τις αντιπροσωπίες οι οποίες έχουν, για οιοδήποτε σηµείο, θέση
ταυτόσηµη ή παραπλήσια, να επιλέξουν µεταξύ τους µία αντιπροσωπία που θα
εκφράσει µια κοινή θέση εξ ονόµατος και των άλλων, κατά τη διάρκεια της συνόδου ή
πριν από τη σύνοδο, γραπτώς.

_______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ

1. Η Ιρλανδία επαναλαµβάνει ότι είναι προσηλωµένη στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη
των Ηνωµένων Εθνών, ο οποίος αναθέτει την πρωταρχική ευθύνη για τη διατήρηση της
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας στο Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.

2. Η Ιρλανδία υπενθυµίζει ότι έχει δεσµευθεί υπέρ της κοινής εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή έχει ορισθεί από τη Συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσπισθεί στο Μάαστριχτ, τροποποιηθεί στο Άµστερνταµ και
εγκριθεί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις από τον ιρλανδικό λαό µε δηµοψήφισµα.

3. Η Ιρλανδία επιβεβαιώνει ότι η συµµετοχή της στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θίγει την παραδοσιακή της πολιτική στρατιωτικής
ουδετερότητας. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά σαφές ότι η πολιτική άµυνας
και ασφαλείας της Ένωσης δεν θίγει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής άµυνας και
ασφαλείας ορισµένων κρατών µελών.

4. Σύµφωνα µε την παραδοσιακή της πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας, η Ιρλανδία δεν
δεσµεύεται από αµοιβαίες αµυντικές υποχρεώσεις, ούτε συµµετέχει σε σχέδια για τη
δηµιουργία ευρωπαϊκού στρατού. Άλλωστε, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας
ανεγνώρισε ότι η ανάπτυξη της ικανότητας της Ένωσης να εκτελεί ανθρωπιστικές αποστολές
και αποστολές διαχείρισης κρίσεων δεν συνεπάγεται τη δηµιουργία ευρωπαϊκού στρατού.

5. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι τυχόν απόφαση της Ένωσης να περάσει στο
στάδιο της κοινής άµυνας θα πρέπει να ληφθεί οµόφωνα από τα κράτη µέλη και να εγκριθεί
σύµφωνα µε τις οικείες συνταγµατικές απαιτήσεις. Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας έχει αναλάβει
έναντι του ιρλανδικού λαού την απαρασάλευτη δέσµευση - την οποία διακηρύσσει επίσηµα
και µε την παρούσα - ότι για την έγκριση αποφάσεων αυτού του είδους, αλλά και κάθε
µελλοντικής συνθήκης που θα θέλει την Ιρλανδία να αφίσταται της στρατιωτικής
ουδετερότητας ως παραδοσιακής της πολιτικής, θα διεξαχθεί δηµοψήφισµα.

6. Η Ιρλανδία επαναλαµβάνει ότι η συµµετοχή σωµάτων των ιρλανδικών ενόπλων δυνάµεων σε
επιχειρήσεις στο εξωτερικό, όπως οι διεξαγόµενες δυνάµει της ευρωπαϊκής πολιτικής
ασφαλείας και άµυνας, προϋποθέτει : α) την έγκριση της επιχείρησης από το Συµβούλιο
Ασφαλείας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, β) τη συγκατάθεση της
ιρλανδικής κυβέρνησης και γ) την έγκριση του Dáil Éireann, σύµφωνα µε την ιρλανδική
νοµοθεσία.

7. Η κατάσταση την οποία εκθέτει η παρούσα δήλωση δεν θα επηρεαστεί από την έναρξη
ισχύος της Συνθήκης της Νίκαιας. Σε περίπτωση που η Ιρλανδία επικυρώσει τη Συνθήκη της
Νίκαιας, η παρούσα δήλωση θα προσαρτηθεί στο ιρλανδικό κυρωτικό έγγραφο.

______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την Εθνική ∆ήλωση της Ιρλανδίας που υπεβλήθη κατά
την σύνοδό του της Σεβίλλης, στις 21 και 22 Ιουνίου 2002. Επισηµαίνει ότι η Ιρλανδία
προτίθεται να συνδυάσει την Εθνική ∆ήλωση µε την πράξη επικύρωσης, από πλευράς της,
της Συνθήκης της Νίκαιας, εφ� όσον ο ιρλανδικός λαός αποφασίσει µε δηµοψήφισµα να
δεχθεί την εν λόγω Συνθήκη.

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει ότι η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι
κάθε απόφαση προς την σύσταση κοινής αµύνης θα ληφθεί σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
συνταγµατικές επιταγές των κρατών µελών.

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι σύµφωνα µε την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η πολιτική της Ένωσης δεν θα θίξει τον ειδικό χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας
και άµυνας ορισµένων κρατών µελών. Η Ιρλανδία, επ� αυτού, επέσυρε την προσοχή στην
παραδοσιακή της πολιτική της στρατιωτικής ουδετερότητας.

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
επιβάλλει καµία δέσµευση αµοιβαίας άµυνας και ότι η ανάπτυξη της ικανότητας της Ένωσης
να φέρει εις πέρας ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διαχείρισης κρίσεων δεν
συνεπάγεται την σύσταση ενός ευρωπαϊκού στρατού.

5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι οι περιστάσεις στις οποίες αναφέρονται οι
προηγούµενες παράγραφοι 2, 3 και 4 δεν θα µεταβληθούν από την έναρξη της ισχύος της
Συνθήκης της Νίκαιας.

6. Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι η Ιρλανδία, όπως όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης,
θα διατηρήσει, και µετά την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Νίκαιας, το δικαίωµα να
λάβει την κυρίαρχη απόφασή της, σύµφωνα µε το σύνταγµά της και το δίκαιό της ως προς το
αν θα διαθέσει στρατιωτικό προσωπικό για συµµετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση που θα
διεξαχθεί βάσει της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας. Η Ιρλανδία, µε την
Εθνική της ∆ήλωση, εξέθεσε σαφώς τη σχετική θέση της.

________________________



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

∆ελτίο 24.06.2002 - EL - PE 320.285

42



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

∆ελτίο 24.06.2002 - EL - PE 320.285

43

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΠΠΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΑ,

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι η τροµοκρατία είναι µια πραγµατική πρόκληση
για την Ευρώπη και τον κόσµο και ότι απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητά µας. Για το
λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά την έκτακτη σύνοδό του στις 21 Σεπτεµβρίου
2001, αποφάσισε να εντείνει τη δέσµευσή του κατά της τροµοκρατίας µέσω µιας
συντονισµένης και πολύπλευρης προσέγγισης που θα ενσωµατώνει όλες τις πολιτικές της
Ένωσης, περιλαµβανοµένης της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
(ΚΕΠΠΑ), και µέσω της ενεργοποίησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας
(ΕΠΑΑ).

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε τη σηµαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε στην εφαρµογή
του προγράµµατος δράσης για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και επαναλαµβάνει ότι
αυτός ο αγώνας θα συνεχίσει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ένα από τα κυριότερα στοιχεία της εξωτερικής της πολιτικής. Η αλληλεγγύη και η διεθνής
συνεργασία συνιστούν ουσιαστικά µέσα για την εξάλειψη της µάστιγας της τροµοκρατίας. Η
Ένωση θα εξακολουθήσει να επιδιώκει το στενότερο δυνατό συντονισµό µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες και µε εταίρους της. Η Ένωση θα προσπαθήσει να συµβάλλει περαιτέρω στις εν
λόγω διεθνείς προσπάθειες, τόσο σε εσωτερικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο των σχέσεών της
µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς όπως ο ΟΗΕ, το NATO και ο ΟΟΣΑ.

3. Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, περιλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας, µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην
αντιµετώπιση αυτής της απειλής για την ασφάλειά µας και στην προαγωγή της ειρήνης και
της σταθερότητας. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται στενότερα επί του παρόντος για την
αντιµετώπιση της διεθνούς κατάστασης που δηµιούργησαν οι τροµοκρατικές επιθέσεις της
11ης Σεπτεµβρίου.

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τις προόδους που έχουν σηµειωθεί από
τις 11 Σεπτεµβρίου όσον αφορά την ενσωµάτωση της καταπολέµησης της τροµοκρατίας σε
όλες τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Η καταπολέµηση της τροµοκρατίας
απαιτεί µια συνολική προσέγγιση, ώστε να ενισχυθεί ο διεθνής συνασπισµός κατά του
φαινοµένου αυτού και να προλαµβάνονται και να επιλύονται οι τοπικές συγκρούσεις. Η
Ένωση :

− βελτιώνει τα µέσα που διαθέτει η ΕΕ για τη µακροπρόθεσµη πρόληψη των
συγκρούσεων,

− στον πολιτικό διάλογο µε τις τρίτες χώρες, τονίζει την καταπολέµηση της τροµοκρατίας
καθώς και τη µη διάδοση και τον έλεγχο των όπλων,

− παρέχει συνδροµή σε τρίτες χώρες προκειµένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους για
αποτελεσµατική αντιµετώπιση στην απειλή της τροµοκρατίας,
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− περιλαµβάνει αντιτροµοκρατικές διατάξεις στις συµφωνίες που συνάπτει µε τρίτες
χώρες,

− επανεκτιµά τις σχέσεις της µε τις τρίτες χώρες βάσει της στάσης τους απέναντι στην
τροµοκρατία και λαµβάνει ανάλογα µέτρα,

− εφαρµόζει ειδικά µέτρα κατά την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, σύµφωνα µε τη
δήλωση 1373 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, η οποία θέσπισε ευρύ
φάσµα µέτρων και στρατηγικών κάθε είδους για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας,
περιλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών µέτρων.

5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τις προόδους που σηµειώθηκαν
στην υλοποίηση της ΕΠΑΑ µετά τη δήλωση σχετικά µε την επιχειρησιακή ετοιµότητα της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας. Οι πρόοδοι αυτές επέτρεψαν στην Ένωση να
λάβει την πρώτη της απόφαση σχετικά µε την οργάνωση επιχείρησης για τη διαχείριση
κρίσης, και συγκεκριµένα την αστυνοµική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη (MPUE), η οποία µαρτυρεί τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµβάλει
στη σταθεροποίηση περιοχών έπειτα από συγκρούσεις και στην εδραίωση του κράτους
δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθώντας τη σταθερότητα, µεταξύ άλλων µε την ενίσχυση
των τοπικών δυνατοτήτων διατήρησης της τάξης καθώς και κανόνων και προτύπων,
συµβάλλει στην παρεµπόδιση της παγίωσης των τροµοκρατικών οργανώσεων. Όπως ανέφερε
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν, χάρη στο στρατιωτικό και µη στρατιωτικό δυναµικό
που ανέπτυξε η ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, η ΚΕΠΠΑ θα ενισχυθεί και θα συµβάλει
αποτελεσµατικότερα στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας προς όφελος των πληθυσµών.

6. Η ΕΠΑΑ θα ενισχύεται, παράλληλα µε την ενίσχυση του στρατιωτικού και µη στρατιωτικού
δυναµικού των κρατών µελών για τη διαχείριση κρίσεων. Σε αυτή την προοπτική, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει και πάλι τη σηµασία που προσδίδει στην εµπρόθεσµη επίτευξη
των επιµέρους στόχων του Συνολικού Στόχου. Προς το σκοπό αυτό, η ανάπτυξη της ΕΠΑΑ
πρέπει να λαµβάνει περισσότερο υπόψη το δυναµικό που ενδέχεται να απαιτηθεί, σύµφωνα
µε τα καθήκοντα του Πέτερσµπεργκ και τις διατάξεις της Συνθήκης, προκειµένου να
καταπολεµηθεί η τροµοκρατία.

7. Η δράση προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας,
µεταξύ άλλων στους τοµείς της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ, θα πρέπει να επικεντρωθεί στα
εξής :

− καταβολή µεγαλύτερων προσπαθειών για την πρόληψη των συγκρούσεων,

− εµβάθυνση του πολιτικού διαλόγου µε τις τρίτες χώρες ώστε να προαχθεί η
καταπολέµηση της τροµοκρατίας, ιδίως µε την προώθηση των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και της δηµοκρατίας καθώς και της µη διάδοσης και του ελέγχου των όπλων,
και παροχή της κατάλληλης διεθνούς συνδροµής στις χώρες αυτές,

− ενίσχυση των µηχανισµών για την ανταλλαγή πληροφοριών και µεγαλύτερη χρήση
αξιολογήσεων των καταστάσεων και εκθέσεων έγκαιρης προειδοποίησης, που θα
πρέπει να βασίζονται στο ευρύτερο δυνατό φάσµα πηγών,
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− ανάπτυξη της κοινής αξιολόγησης της τροµοκρατικής απειλής κατά των κρατών µελών
ή κατά των δυνάµεων που συµµετέχουν σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων εκτός της
Ένωσης στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, περιλαµβανοµένης της απειλής τροµοκρατικής χρήσης
όπλων µαζικής καταστροφής,

− προσδιορισµός του στρατιωτικού δυναµικού που απαιτείται για την προστασία των
δυνάµεων που συµµετέχουν σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από τροµοκρατικές επιθέσεις,

− περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης στρατιωτικού ή µη στρατιωτικού
δυναµικού για την προστασία άµαχων πληθυσµών από τις επιπτώσεις τροµοκρατικών
επιθέσεων.

8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Προεδρία και το Γενικό Γραµµατέα / Ύπατο
Εκπρόσωπο καθώς και την Επιτροπή εφόσον απαιτείται, να εντείνουν τις προσπάθειές τους
σε αυτούς τους τοµείς προτεραιότητας µε την προώθηση του συντονιστικού έργου στο
πλαίσιο των οργάνων του Συµβουλίου και µε τους σχετικούς διεθνείς οργανισµούς, ιδίως τον
ΟΗΕ και το NATO, ώστε να καταστεί αποτελεσµατικότερη η συµβολή της ΚΕΠΠΑ,
περιλαµβανοµένης της ΕΠΑΑ, στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας, και να υποβάλλουν
έκθεση για το θέµα αυτό στο Συµβούλιο «Γενικές Υποθέσεις».

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Η κρίση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε δραµατική καµπή. Μια περαιτέρω κλιµάκωση θα κάνει
την κατάσταση ανεξέλεγκτη. Τα εµπλεκόµενα µέρη δεν µπορούν να βρουν λύση µόνα τους.
Απαιτείται επειγόντως πολιτική δράση από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Βασικός θα είναι
ο ρόλος των «Τεσσάρων» στην προώθηση της έναρξης ειρηνευτικής διαδικασίας.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει ότι πρέπει να συγκληθεί σύντοµα διεθνής διάσκεψη, η
οποία θα εξετάσει τις πολιτικές πτυχές, καθώς επίσης τις πτυχές της ασφάλειας και της οικονοµίας.
Θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώσει εκ νέου τις παραµέτρους της πολιτικής λύσης και να ορίσει ένα
ρεαλιστικό και σαφώς καθορισµένο χρονοδιάγραµµα.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταδικάζει έντονα κάθε τροµοκρατική επίθεση κατά Ισραηλινών
αµάχων. Η ειρηνευτική διαδικασία και η σταθερότητα της περιοχής δεν µπορεί να είναι όµηροι της
τροµοκρατίας. Η µάχη κατά της τροµοκρατίας πρέπει να συνεχισθεί. Ταυτόχρονα, πρέπει να
συνεχισθούν και οι διαπραγµατεύσεις για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης.

∆ιευθέτηση µπορεί να επιτευχθεί µέσα από διαπραγµατεύσεις και µόνο µέσα από
διαπραγµατεύσεις. Στόχος είναι ο τερµατισµός της κατοχής και η σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
σύσταση ενός δηµοκρατικού, βιώσιµου, ειρηνικού και κυρίαρχου κράτους της Παλαιστίνης, µε
βάση τα σύνορα του 1967, εάν χρειαστεί µε ελάσσονες προσαρµογές που θα συµφωνηθούν από τα
οικεία µέρη. Το τελικό αποτέλεσµα θα πρέπει να είναι δύο κράτη που θα ζουν ειρηνικά το ένα
δίπλα στο άλλο µέσα σε ασφαλή και αναγνωρισµένα σύνορα και θα έχουν οµαλές σχέσεις µε τους
γείτονές τους. Σε συνάρτηση µε αυτό, θα πρέπει να βρεθεί δίκαιη λύση στο περίπλοκο ζήτηµα της
Ιερουσαλήµ και µια δίκαιη, βιώσιµη και συµπεφωνηµένη λύση στο πρόβληµα των Παλαιστίνιων
προσφύγων.

Ουσιώδης θα είναι η µεταρρύθµιση της Παλαιστινιακής Αρχής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ναµένει
από την ΠΑ να υλοποιήσει τη δέσµευσή της για µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας, για τη
διεξαγωγή, σύντοµα, εκλογών και για πολιτική και διοικητική µεταρρύθµιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
επιβεβαιώνει και πάλι τη βούλησή της να εξακολουθήσει να παρέχει βοήθεια για τις
µεταρρυθµίσεις αυτές.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στα κατεχόµενα εδάφη θα πρέπει να σταµατήσουν. Οι περιορισµοί
της ελευθερίας κινήσεων θα πρέπει να αρθούν. Τα τείχη δεν θα φέρουν την ειρήνη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να συµβάλει τα µέγιστα στην οικοδόµηση της ειρήνης, καθώς
και στην ανασυγκρότηση της παλαιστινιακής οικονοµίας ως αναπόσπαστο µέρος της
περιφερειακής ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργασθεί µε τα µέρη και µε τους εταίρους της στη διεθνή κοινότητα,
ιδίως µε τις Ηνωµένες Πολιτείες στα πλαίσια των «Τεσσάρων», προκειµένου να αξιοποιηθεί κάθε
ευκαιρία για ειρήνευση και για ένα αξιοπρεπές µέλλον όλων των λαών της περιοχής.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε για την ένταση µεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Εξέφρασε
ικανοποίηση, αφενός, για τα µέτρα που έλαβε πρόσφατα το Πακιστάν προκειµένου να αρχίσει να
πατάσσει τη διασυνοριακή τροµοκρατία και, αφετέρου, για τα µέτρα αποκλιµάκωσης που
ανακοίνωσε η Ινδία ανταποκρινόµενη στα µέτρα του Πακιστάν. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
σηµείωσε ότι η κατάσταση παραµένει, ωστόσο, επικίνδυνη και ότι οι συνέπειες ενδεχόµενης
πολεµικής έκρηξης θα ήταν καταστροφικές για την περιοχή αλλά και γενικότερα.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, συνεπώς, κάλεσε το Πακιστάν να αναλάβει περαιτέρω συγκεκριµένες
δράσεις, σύµφωνα µε τις διαβεβαιώσεις που έχει ήδη δώσει και δυνάµει των διεθνών υποχρεώσεων
που απορρέουν, µεταξύ άλλων, από την απόφαση 1373 (2001) του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών, ώστε να σταµατήσουν οι διεισδύσεις κατά µήκος της Γραµµής Ελέγχου και να
εµποδιστεί η δράση τροµοκρατικών οµάδων από το έδαφος υπό τον έλεγχο του Πακιστάν και µε το
κλείσιµο επίσης των στρατοπέδων εκπαίδευσης αγωνιστών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την
Ινδία και το Πακιστάν να θεσπίσουν αποτελεσµατικό σύστηµα παρακολούθησης κατά τρόπο
αποδεκτό από αµφότερες τις πλευρές προκειµένου να σταµατήσει η διείσδυση. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο υπογράµµισε ότι η καταπολέµηση της τροµοκρατίας αποτελεί κοινό συµφέρον όλων
των χωρών.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρότρυνε την Ινδία να είναι έτοιµη να ανταποκριθεί µε περαιτέρω
µέτρα αποκλιµάκωσης δεδοµένου ότι το Πακιστάν επιδεικνύει δράση για την εκπλήρωση των
δεσµεύσεών του. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε ότι είναι σηµαντικό οι εκλογές του φθινοπώρου
στις περιοχές Τζαµού και Κασµίρ να είναι ελεύθερες, αδιάβλητες και χωρίς αποκλεισµούς.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε αµφότερες τις πλευρές να προσχωρήσουν στη συνθήκη περί της
διαδόσεως των πυρηνικών όπλων, και να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη συνθήκη για την
πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιµών.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσµευση της ΕΕ να εργαστεί µε την Ινδία και το
Πακιστάν και µε άλλα µέλη της διεθνούς κοινότητας, αναζητώντας πιθανά µέτρα οικοδόµησης της
εµπιστοσύνης προκειµένου να αποµακρυνθεί ο άµεσος κίνδυνος κρίσης, καθώς και να
εξακολουθήσει να ενθαρρύνει τις δύο χώρες να καταλήξουν σε µόνιµη λύση µέσω διµερούς
διαλόγου που θα εξετάζει τις διαφορές τους. Προβλέπεται σύντοµα επίσκεψη του Ύπατου
Εκπροσώπου.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

•  Μέτρα ενόψει της προετοιµασίας του Συµβουλίου για τη διεύρυνση : Έκθεση της Προεδρίας
προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

[έγγρ. 9939/02]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τα σχέδια δράσης για τη διοικητική και δικαστική
ικανότητα και την παρακολούθηση των δεσµεύσεων που αναλαµβάνουν οι
διαπραγµατευόµενες χώρες στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων

[έγγρ. 9757/02]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής : διευκρινίσεις για τη διεύρυνση της Ευρώπης
[έγγρ. 9758/02]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τίτλο
«Προς µια ολοκληρωµένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης»

[έγγρ. 9139/02]

•  Σηµείωµα της Προεδρίας για τη διεύρυνση
[έγγρ. 9765/02 + REV 1 (it)]

•  Σηµείωµα της Προεδρίας σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την καταπολέµηση
της παράνοµης µετανάστευσης

[έγγρ. 10009/02]

•  Σηµείωµα της Προεδρίας για τη συνεργασία µε τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης για
την από κοινού καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης

[έγγρ. 9917/3/02 REV 3]

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (∆ΕΥ) σχετικά µε τα εφαρµοστέα µέτρα για την πρόληψη
και την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και της διακίνησης και εµπορίας
ανθρώπων δια θαλάσσης

[έγγρ. 10017/02]

•  Σχέδιο για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων
[έγγρ. 10019/02]

•  Σχέδιο συµπερασµάτων του Συµβουλίου για την Προετοιµασία της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης
Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη

[έγγρ. 9947/02]
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•  Έκθεση της Προεδρίας : Νέα ώθηση στη Στρατηγική της Λισσαβώνας : Πρόοδος µε στόχο
την υλοποίηση των εντολών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης

[έγγρ. 9909/1/02 REV 1]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής - Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση : Βελτίωση της νοµοθεσίας
[έγγρ. 9809/02]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής - Σχέδιο δράσης : �Απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος�

[έγγρ. 9809/02 ADD 1]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής Έγγραφο διαβούλευσης : Προς ενίσχυση της διαβούλευσης και
του διαλόγου

[έγγρ. 9809/02 ADD 2]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την αξιολόγηση του αντίκτυπου
[έγγρ. 9809/02 ADD 3]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «προς την πλήρη ανάπτυξη κινητών επικοινωνιών τρίτης
γενιάς»

[έγγρ. 9946/02]

•  Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε τη χρήση του διαδικτύου για την
ανάπτυξη της αδελφοποίησης µεταξύ των Ευρωπαϊκών σχολείων δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης

[έγγρ. 10037/02]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής : �eEurope 2005 : Κοινωνία της πληροφορίας για όλους�
[έγγρ. 9508/02]

•  Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών που διεξάγονται σε σχέση µε τις
κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα των υπηρεσιών γενικού
οικονοµικού συµφέροντος

[έγγρ. 9787/02]

•  Σύσταση του Συµβουλίου για τους Γενικούς Προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών
των κρατών µελών και της Κοινότητας

[έγγρ. 10093/02]

•  Έκθεση του Συµβουλίου ECOFIN : ∆ιοικητική συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας
[έγγρ. 10014/02 + REV 1 (en)]

•  Έκθεση του Συµβουλίου ECOFIN : Φορολογική δέσµη
[έγγρ. 10226/02]

•  Φορολογία της ενέργειας - Έκθεση προόδου
[έγγρ. 10195/02]
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•  Έκθεση της Προεδρίας για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας
[έγγρ. 10160/2/02 REV 2]

•  Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος της ΕΕ για την
πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων

[έγγρ. 9991/02]

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για το Καλίνινγκραντ
[έγγρ. 10038/02]

•  Έκθεση του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή της κοινής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη Ρωσία

[έγγρ. 9916/02]

•  Άρθρο 299 παρ. 2. Εφαρµογή στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης για τις εξόχως απόκεντρες
περιφέρειες
− Απολογισµός προόδου εργασιών και πρόγραµµα εργασίας µε ενδεικτικό

χρονοδιάγραµµα
[έγγρ. 10148/02]

______________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins
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