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ΛΟΓΟΣ

 που εξεφώνησε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

κυρία Nicole FONTAINE

 ατυπη και εκτακτη συνεδριαση του
ευρωπαϊκου συµβουλιου

στις 21 Σεπτεµβρίου 2001

στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Εκφωνηθείς λόγος
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Κύριε Πρόεδρε του Συµβουλίου,
Κυρίες και κύριοι Αρχηγοί Κρατών και κυβερνήσεων
Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής
Κύριε Ύπατε Εκπρόσωπε για την ΚΕΠΠΑ
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί,

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ και προεδρεύοντα της Ένωσης που θελήσατε να εξασφαλίσετε
τη συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου, τη σύγκληση της οποίας είχα άλλωστε και εγώ ευχηθεί.

Σήµερα τα µάτια όχι µόνον των ευρωπαίων αλλά και ενός πολύ µεγάλου τµήµατος της διεθνούς
κοινής γνώµης είναι στραµµένα προς το Συµβούλιό σας. Η σηµερινή συνεδρίαση προσλαµβάνει
ιστορική σηµασία σε αυτές τις στιγµές όπου ο κόσµος διερωτάται για τον καταλληλότερο τρόπο
καταπολέµησης της τροµοκρατίας, που µόλις έδειξε το πιο φρικιαστικό πρόσωπό της.

Κατά τη σύνοδό του την Τετάρτη, εδώ στις Βρυξέλλες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να σας
εκφράσω τρια µηνύµατα σε αυτές τις έκτακτες περιστάσεις: την αλληλεγγύη, την
αποφασιστικότητα, την αποτελεσµατικότητα.

Την αλληλεγγύη µας την έχουµε όλοι εκφράσει, µε συγκίνηση και θλίψη, προς τον αµερικανικό
λαό, αποτίοντας φόρο τιµής στα θύµατα, που ανάµεσά τους βρίσκονται και πολλοί ευρωπαίοι.
Συµµεριστήκαµε τον πόνο του. Νοιώσαµε ότι η επίθεση µας αφορά όλους, ότι είναι επίθεση στις
αξίες µας της ελευθερίας και του δικαιώµατος στη ζωή. Άλλωστε, γνωρίζουµε δυστυχώς ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται στο απυρόβλητο. Και αυτή έχει στο έδαφός της εστίες
τροµοκρατίας και µπορεί ανά πάσα στιγµή να αποτελέσει στόχο παρόµοιων επιθέσεων µεγάλης
κλίµακας.

Στην απάντηση που πρέπει να δοθεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµεί διακαώς η δράση των
δεκαπέντε κρατών µελών µας να είναι οµόφωνη, όχι µόνον στις διακηρύξεις αρχής, κάτι το οποίο
είναι αυτονόητο και ήδη έγινε, αλλά, και κυρίως, όσον αφορά την επιλογή και εφαρµογή των
µέσων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζει επίσης ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες, ανεξάρτητα από το
δικαίωµα που έχουν να αµυνθούν ως πρώτο άµεσο θύµα, θα φροντίσουν να αποφύγουν µια
απάντηση η οποία θα είναι ή θα θεωρηθεί υπερβολικά µονοµερής. Η απάντηση πρέπει να
αναδεικνύει στο µέγιστο βαθµό την ευρύτερη δυνατή συµµαχία του συνόλου των κρατών που
έχουν δεσµευθεί να συµµετάσχουν· διαπιστώνω µάλιστα µε ενδιαφέρον τις τελευταίες
τοποθετήσεις της αµερικανικής κυβέρνησης, οι οποίες φαίνεται να κινούνται προς αυτήν την
κατεύθυνση.
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Η Συνέλευσή µας έχει κατ' επανάληψη υπογραµµίσει ότι είναι απόλυτη ανάγκη να καταβληθεί
κάθε προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί η αυθαίρετη ταύτιση του ισλαµικού φονταµενταλισµού µε το
σύνολο του Ισλάµ. Μπορώ να σας πω ότι ο κίνδυνος µιας τέτοιας ταύτισης ανησυχεί εντονότατα
τους πρεσβευτές της Ένωσης Αραβικών Κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θέλησαν να µε
συναντήσουν ήδη την περασµένη Τρίτη για να µου εκφράσουν τις ανησυχίες τους.  Παρά τις
απερίφραστες δηλώσεις από τις ανώτατες αρχές των κρατών µελών µας, οι οποίες ευτυχώς
πολλαπλασιάστηκαν τις τελευταίες ηµέρες, ο φόβος αυτός παραµένει και είναι µεγάλος.

Στις χώρες µας έχουµε σηµαντικές µουσουλµανικές κοινότητες, ενώ παράλληλα διατηρούµε
στενούς δεσµούς µε τον αραβικό κόσµο. Η δοκιµασία που περνάµε αυτήν την εποχή πρέπει να µας
οδηγήσει να επανενεργοποιήσουµε αυτούς τους δεσµούς, ιδίως µέσω της αναζωπύρωσης του ευρω-
µεσογειακού διαλόγου και γενικότερα του διαλόγου µεταξύ της Ευρώπης και του µουσουλµανικού
κόσµου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες

Άλλωστε, όλοι µας γνωρίζουµε ότι οι περιφερειακές συγκρούσεις που παραµένουν για πολύ µεγάλο
διάστηµα σε αδιέξοδο αποτελούν γόνιµο έδαφος για την ανάπτυξη της τροµοκρατίας. Αυτό
συµβαίνει µε τη Μέση Ανατολή. Πρέπει να σταµατήσουµε το φαύλο κύκλο που δηµιουργείται. Θα
ήθελα εδώ να επαινέσω θερµά τον κ. Javier Solana, Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, τη
βελγική προεδρία, καθώς και τους υπουργούς οι οποίοι εξασφαλίζουν τη µόνιµη παρουσία µας
κοντά στους ισραηλινούς και τους παλαιστινίους. Η δέσµευση αυτή,  καθώς και η λογική στάση
των βασικών πρωταγωνιστών, φαίνεται να δηµιουργεί ορισµένες αχτίδες ελπίδας. Παρά το ότι
ορισµένα περιστατικά εξακολουθούν να σηµειώονται, η ένταση έχει σαφώς µειωθεί και εύχοµαι ο
ισραηλινός πρωθυπουργός να άρει τις προϋποθέσεις που έχει θέσει προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η συνάντηση µεταξύ του Σιµόν Πέρες και του Γιασέρ Αραφάτ. Εάν ο διάλογος
δεν επαναληφθεί, καµιά πρόοδος δεν πρόκειται να σηµειωθεί στη Μέση Ανατολή. Και αν η ειρήνη
αποδειχθεί ανέφικτη, ολόκληρος ο κόσµος θα απειληθεί από τη συνέχιση της σύρραξης.

Είµαι πεπεισµένη ότι η σηµερινή συνεδρίασή σας θα αποτελέσει βήµα προόδου για την Ευρωπαϊκή
Ένωση σχετικά µε τα αποτελεσµατικότερα µέσα µε τα οποία πρέπει να εξοπλισθούµε για να
αγωνισθούµε από κοινού εναντίον της τροµοκρατίας. Και µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
αλληλεγγύη αυτή εκφράστηκε προς όλες τις δηµοκρατικές δυνάµεις που αγωνίζονται εναντίον της
τροµοκρατίας της ΕΤΑ. Στο ίδιο πνεύµα, πριν από λίγους µήνες υποδεχθήκαµε στο Στρασβούργο
τον ταγµατάρχη Μασούντ ο οποίος ήταν επικεφαλής του αγώνα εναντίον των Ταλιµπάν στο
Αφγανιστάν.

Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για ένα πολιτικό βήµα το οποίο έχει ζητηθεί από µακρού από το
Κοινοβούλιο. Σε τούτο συµφωνθεί και η Επιτροπή η οποία την Τετάρτη παρουσίασε προτάσεις,
πολλές από τις οποίες εµπνέονται από παλαιές ή πρόσφατες συστάσεις του Κοινοβουλίου.

Ναι!  Χρειαζόµαστε ένα ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. Ναι!  Χρειαζόµαστε ευρωπαίο εισαγγελέα.
Ναι!  Η Eurojust πρέπει να καταστεί λειτουργική το ταχύτερο δυνατό. Ναι!  Η Europol πρέπει να
διαδραµατίσει αυξηµένο συντονιστικό ρόλο. Ναι!  Η δικαστική και αστυνοµική συνεργασία µπορεί
να κοινοτικοποιηθεί. Ναι!  Ο αγώνας εναντίον του οργανωµένου εγκλήµατος, σε όλες τις µορφές
του, µπορεί να κοινοτικοποιηθεί, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρηµατο-οικονοµική εγκληµατικότητα
και το εµπόριο όπλων.
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Σε όλα αυτά τα άµεσα µέτρα το Κοινοβούλιο σας καλεί απόψε να δώσετε µια αποφασιστική
πολιτική ώθηση. Τα µέτρα αυτά θα διευκολυνθούν από την πολιτική συµφωνία που σηµειώθηκε
χθε  το βράδυ στο Συµβούλιο, υπό τον όρο να αρθούν οριστικά έως τις αρχές ∆εκεµβρίου τα
εµπόδια που παρακωλύουν την εναρµόνιση του ποινικού δικαίου, η οποία ωστόσο προβλέπεται από
τη Συνθήκη του Άµστερνταµ. Οι ευρωπαίοι τα περιµένουν. Είναι απαραίτητα για τους
καθησυχάσουν και εντάσσονται στο πλαίσιο του χώρου ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης
που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό σας Συµβούλιο στο Τάµπερε.

Αλλά δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πραγµατική αποτελεσµατικότητα χωρίς εξέλιξη της
νοοτροποίας και της συµπεριφοράς. Πρέπει να εγκαθιδρυθεί απόλυτη συνεργασία ανάµεσα σε όλες
τις υπηρεσίες τις επιφορτισµένες για την ασφάλεια. Απέναντι στους τεράστιους κινδύνους την
ύπαρξη των οποίων τόσο σκληρά συνειδητοποιήσαµε, η ασφάλεια ή θα είναι συνολική ή δεν θα
υπάρχει. Μόνο αν δράσει υποδειγµατικά στη συνεργασία µεταξύ όλων των κρατών µελών της θα
µπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργήσει αποτελεσµατικά στις σχέσεις της µε τους διεθνείς
εταίρους της.

Ο οικονοµικός αντίκτυπος των επιθέσεων της περασµένης εβδοµάδας ασφαλώς θα σας
απασχολήσει όλως ιδιαιτέρως. Ολόκληροι κλάδοι των οικονοµιών µας θα µπορούσαν να πληγούν,
µε σοβαρές επιπτώσεις για την απασχόληση. Τη στιγµή που το ευρώ πρόκειται να µπει στην
καθηµερινή ζωή περισσότερων από 300 εκατοµµύρια ευρωπαίων, η στενή συνεργασία που
απαιτείται για την ασφάλεια είναι επίσης απαραίτητη όσον αφορά την οικονοµία. Πρέπει να
υπάρξει µία ευρωπαϊκή απάντηση και όχι δεκαπέντε εθνικές απαντήσεις.

Η δραµατική επικαιρότητα υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει εν θερµώ. Οι νέες
προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζουµε απαιτούν ένα µείζον ποιοτικό άλµα στην ευρωπαϊκή
οικοδόµηση. Η συνολική ανταλλαγή απόψεων που έχει δροµολογηθεί για το µέλλον της Ευρώπης,
ενόψει της προθεσµίας του 2004 την οποία προγραµµατίσατε στη Νίκαια, προσλαµβάνει ακόµη
µεγαλύτερη σηµασία.

Κυρίες και κύριοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να είστε βέβαιοι ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα σταθεί αλληλέγγυο στην αποφασιστική δράση σας απέναντι στη σηµερινή
δοκιµασία, δοκιµασία την οποία η Ευρώπη και ο κόσµος ολόκληρος οφείλουν να αντιµετωπίσουν
και να ξεπεράσουν.

____________________
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ΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

21 Σεπτεµβρίου 2001
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, για να προβεί
σε ανάλυση της διεθνούς κατάστασης, µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις στις Ηνωµένες Πολιτείες,
και να δώσει την αναγκαία ώθηση στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τροµοκρατία είναι µια πραγµατική πρόκληση για ολόκληρο τον κόσµο και για την Ευρώπη. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε ότι η καταπολέµηση της τροµοκρατίας θα αποτελεί,
περισσότερο παρά ποτέ, πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξ άλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει απερίφραστα κάθε εξοµοίωση των οµάδων φανατικών
τροµοκρατών µε τον αραβικό και µουσουλµανικό κόσµο.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την ακλόνητη αποφασιστικότητά του να ενεργήσει
συντονισµένα σε κάθε περίπτωση.

1.         ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τάσσεται απολύτως αλληλέγγυο µε τον αµερικανικό λαό µπροστά στα
φονικά αυτά τροµοκρατικά πλήγµατα, που συνιστούν επίθεση κατά των ανοικτών, δηµοκρατικών,
ανεκτικών και πολυπολιτισµικών κοινωνιών µας. Η συνείδηση κάθε ανθρώπου εξεγείρεται. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργασθεί µε τις Ηνωµένες Πολιτείες προκειµένου να αχθούν ενώπιον της
δικαιοσύνης και να τιµωρηθούν οι δράστες, οι υποκινητές και οι συνένοχοι αυτών των βάρβαρων
πράξεων. ∆υνάµει της απόφασης 1368 του Συµβουλίου Ασφαλείας, οι ΗΠΑ νοµιµοποιούνται να
αντιδράσουν. Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καθένα ανάλογα µε τα µέσα που
διαθέτει, είναι πρόθυµα να συµµετάσχουν σε αυτές τις δράσεις. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι
εστιασµένες, µπορεί δε να στρέφονται και εναντίον των κρατών που ενδεχοµένως βοηθούν,
υποστηρίζουν ή προσφέρουν καταφύγιο σε τροµοκράτες. Θα απαιτούνται, εν προκειµένω, στενές
διαβουλεύσεις µε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί σε µια όσο το δυνατόν ευρύτερη παγκόσµια συµµαχία κατά
της τροµοκρατίας, υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών. Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις
Ηνωµένες Πολιτείες, στη συµµαχία αυτή πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνονται οι υποψήφιες για
προσχώρηση στην Ένωση χώρες, η Ρωσική Οµοσπονδία, οι άραβες και µουσουλµάνοι εταίροι µας,
καθώς και κάθε άλλη χώρα πρόθυµη να υπερασπισθεί τις κοινές µας αξίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα εντείνει τη δέσµευσή της κατά της τροµοκρατίας µέσω µιας συντονισµένης και πολύπλευρης
προσέγγισης που θα ενσωµατώνει όλες τις πολιτικές της Ένωσης. Θα µεριµνά ώστε η προσέγγιση
αυτή να συµβαδίζει προς το σεβασµό των θεµελιωδών ελευθεριών που αποτελούν τη βάση του
πολιτισµού µας.
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2.         Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει το ακόλουθο σχέδιο δράσης :

•  Ενίσχυση της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας

1. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Τάµπερε, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί µε τη
θέσπιση ενός ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και µε την έγκριση ενός κοινού ορισµού
της τροµοκρατίας. Το ένταλµα αυτό θα υποκαταστήσει το σύστηµα έκδοσης που ισχύει σήµερα
µεταξύ κρατών µελών. Πράγµατι, οι ισχύουσες διαδικασίες έκδοσης δεν αντικατοπτρίζουν τον
υπάρχοντα βαθµό ενότητας και εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης θα επιτρέπει την απ� ευθείας παράδοση των
καταζητούµενων από τη µία δικαστική αρχή στην άλλη. Παράλληλα, θα υπάρχουν εχέγγυα για το
σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναθέτει στο Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να
δώσει ακριβέστερη µορφή στη συµφωνία αυτή και να καθορίσει επειγόντως, και το αργότερο για
τη σύνοδό του στις 6 και 7 ∆εκεµβρίου 2001, τις σχετικές λεπτοµέρειες.

Επί πλέον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δίνει στο Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων την εντολή να υλοποιήσει, το ταχύτερο, τη δέσµη µέτρων που αποφασίστηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε.

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από το Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων να προωθήσει τον εντοπισµό των υπόπτων τροµοκρατίας στην Ευρώπη καθώς και των
οργανώσεων που τους υποστηρίζουν, προκειµένου να καταρτισθεί κοινός κατάλογος των
τροµοκρατικών οργανώσεων. Εν προκειµένω, απαιτείται βελτίωση της συνεργασίας και της
ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ όλων των υπηρεσιών πληροφοριών της Ένωσης. Για το σκοπό
αυτό θα συσταθούν κοινές οµάδες ερευνών.

3. Τα κράτη µέλη θα γνωστοποιούν στην Ευρωπόλ, αµέσως και κατά τρόπο συστηµατικό,
κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε την τροµοκρατία. Εντός της Ευρωπόλ, θα συγκροτηθεί το
συντοµότερο δυνατόν µια οµάδα ειδικών για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, η οποία θα
συνεργάζεται στενά µε τους αµερικανούς οµολόγους της.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιθυµεί τη σύναψη µιας συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπόλ
και των αρµόδιων αµερικανικών αρχών, πριν από το τέλος του έτους.

•  Ανάπτυξη διεθνών νοµικών µέσων

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά να εφαρµοστούν το ταχύτερο όλες οι υφιστάµενες διεθνείς
συµβάσεις για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, κτλ.). Η Ευρωπαϊκή Ένωση
υποστηρίζει την πρόταση της Ινδίας να καταρτισθεί, στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών µια γενική
σύµβαση κατά της διεθνούς τροµοκρατίας, η οποία θα πρέπει να ενισχύσει τα αποτελέσµατα των
δράσεων που έχουν διεξαχθεί κατά τα τελευταία 25 έτη υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών.
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•  Τέλος στη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας

5. Η καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας έχει αποφασιστική σηµασία. Για
να είναι πλήρως αποτελεσµατική, απαιτείται ενεργός διεθνής δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
συµβάλει πλήρως στη δράση αυτή. Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από το Συµβούλιο
Ecofin και το Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να λάβουν τα αναγκαία µέτρα
για την καταπολέµηση κάθε είδους χρηµατοδότησης τροµοκρατικών δραστηριοτήτων, ιδίως µε την
έκδοση, κατά τις προσεχείς εβδοµάδες, της επέκτασης της οδηγίας σχετικά µε τη νοµιµοποίηση
παράνοµων εσόδων και της απόφασης-πλαισίου σχετικά µε τη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από τα κράτη µέλη να υπογράψουν και να επικυρώσουν
επειγόντως τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την καταστολή της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας. Επίσης, θα ληφθούν µέτρα έναντι των µη συνεργάσιµων δικαστικών αρχών και
εδαφών, που θα εντοπίσει η οµάδα διεθνούς χρηµατοοικονοµικής δράσης.

•  Ενίσχυση της ασφάλειας των αεροπορικών µεταφορών

6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από το Συµβούλιο Μεταφορών να λάβει, κατά την προσεχή
του συνεδρίαση στις 15 Οκτωβρίου, τα αναγκαία µέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των
αεροπορικών µεταφορών. Τα εν λόγω µέτρα θα αφορούν κυρίως :
- την ταξινόµηση των όπλων,
- την τεχνική κατάρτιση των πληρωµάτων,
- τον έλεγχο και την παρακολούθηση των αποσκευών που παραδίδονται και µεταφέρονται

στο κύτος του αεροσκάφους,
- την προστασία, ως προς τη δυνατότητα εισόδου στο θάλαµο διακυβέρνησης,
- τον έλεγχο της ποιότητας των µέτρων ασφαλείας που εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη.

Η αποτελεσµατική και ενιαία εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας των αεροπορικών µεταφορών θα
εξασφαλίζεται ιδίως µέσω αµοιβαίου ελέγχου («peer review») που θα εγκαθιδρυθεί αµελλητί.

•  Συντονισµός της συνολικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δίδει εντολή στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων να αναλάβει
στον τοµέα της καταπολέµησης της τροµοκρατίας το συντονισµό και την ώθηση. Προς τούτο το
Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα µεριµνά για µεγαλύτερη συνοχή και καλύτερο συντονισµό
όλων των πολιτικών που ασκεί η Ένωση. Η καταπολέµηση της τροµοκρατίας θα πρέπει να ενταχθεί
περισσότερο στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
ζητεί από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων να αξιολογεί κατά τρόπο συστηµατικό τις σχέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις τρίτες χώρες µε κριτήριο την υποστήριξη που οι χώρες αυτές θα ήταν
δυνατόν να προσφέρουν στην τροµοκρατία.

Το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα υποβάλει στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνολική
έκθεση για αυτά τα θέµατα.
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3.       Η ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ

Για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας απαιτείται να συµµετέχει η Ένωση περισσότερο στις
προσπάθειες που καταβάλλει η διεθνής κοινότητα για την πρόληψη και την εξισορρόπηση των
περιφερειακών συγκρούσεων. Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε στενή συνεργασία µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες, την Οµοσπονδία της Ρωσίας και τους εταίρους της του αραβικού και
µουσουλµανικού κόσµου, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να οδηγήσει τα µέρη της
µεσανατολικής σύγκρουσης σε µόνιµη συνεννόηση, που ως βάση θα έχει τα σχετικά ψηφίσµατα
των Ηνωµένων Εθνών.

Η Ένωση θα επιτύχει τη µεγίστη αποτελεσµατικότητα αναπτύσσοντας την Κοινή Εξωτερική
Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και καθιστώντας ενεργό, το ταχύτερο δυνατόν, την
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άµυνας (ΕΠΑΑ). Η καταπολέµηση της µάστιγας θα είναι
αποτελεσµατικότερη αν θα έχει ως βάση ένα διεξοδικό πολιτικό διάλογο µε τις χώρες και τις
περιοχές του κόσµου όπου η τροµοκρατία αναπτύσσεται.

Η ένταξη όλων των χωρών σε ένα δίκαιο παγκόσµιο σύστηµα ασφαλείας, ευηµερίας και καλύτερης
ανάπτυξης αποτελεί προϋπόθεση για µια ισχυρή και βιώσιµη κοινότητα που θα καταπολεµά την
τροµοκρατία.

Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου απευθύνουν στη διεθνή κοινότητα έκκληση για να
συνεχισθεί, σε όλα τα πολυµερή φόρα, ο διάλογος και η διαπραγµάτευση που θα τείνουν προς την
οικοδόµηση, στην Ευρώπη και έξω από αυτήν, ενός κόσµου ειρήνης, δικαίου και ανοχής. Προς
τούτο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι θα πρέπει να καταπολεµηθεί κάθε εθνικιστική,
ρατσιστική και ξενόφοβη εκτροπή, και απορρίπτει κάθε εξοµοίωση της τροµοκρατίας µε τον
αραβικό και µουσουλµανικό κόσµο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβληµα των ρευµάτων προσφύγων. To
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει επειγόντως ένα πρόγραµµα βοήθειας,
ιδιαίτερα για τους Αφγανούς πρόσφυγες.

4.         ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου συνεπάγονται επιβράδυνση της οικονοµίας µεγαλύτερη από την
προβλεφθείσα. Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου θα επαγρυπνούν.
Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου συγχαίρουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την
Αµερικανική Οµοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και άλλες κεντρικές τράπεζες, και από τις
δύο πλευρές του Ατλαντικού για τη δράση τους, που θα προσφέρει στις χρηµατοοικονοµικές
αγορές τη δυνατότητα ευρύτερων περιθωρίων.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αναλυτική έκθεση της εξέλιξης της
οικονοµικής κατάστασης, καθώς και ενδεχόµενες συστάσεις στο επόµενο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
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Η σταθερότητα είναι ο καρπός των πολιτικών και των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων τις οποίες
έχει εφαρµόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα τελευταία έτη, δίδει δε στην Ένωση τη δυνατότητα να
αντιµετωπίσει την παρούσα κατάσταση. Χάρις στο ενιαίο νόµισµα, οι χώρες της ζώνης του Ευρώ
προστατεύονται από τις κρούσεις των νοµισµατικών διακυµάνσεων. Η προσεχής κυκλοφορία του
Ευρώ θα προσφέρει σε όλους τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τα θετικά αποτελέσµατα αυτής
της αυξηµένης σταθερότητας.

Ταυτόχρονα, οι προσπάθειες που αναλήφθηκαν για να καταστήσουν σταθερά τα δηµόσια
οικονοµικά προσέφεραν τα αναγκαία περιθώρια ώστε να ενεργούν οι αυτόµατοι σταθεροποιητές.
Προσέφεραν επίσης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη δυνατότητα να διαδραµατίζει κεντρικό
ρόλο στην αντιµετώπιση του πλήγµατος που υφίσταται η ευρωπαϊκή οικονοµία. Υπό τις σηµερινές
συνθήκες, οι δράσεις αυτές θα πρέπει να αρκέσουν για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των
καταναλωτών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι έχει δεσµευθεί να τηρεί το πλαίσιο, τους
κανόνες και την πλήρη εφαρµογή του συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του ΟΠΕΚ να
εξασφαλιστεί η συνέχεια της ροής των προϊόντων πετρελαίου.

*

*                    *

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί από την Προεδρία να έλθει σε επαφή µε τις υποψήφιες για
προσχώρηση χώρες, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να συνταχθούν µε τα παρόντα
συµπεράσµατα.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε να αποστείλει την υπουργική τρόικα να εκθέσει τη θέση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισµένους εταίρους, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαβιβάσει και να
καταστήσει σαφέστερα τα συµπεράσµατα του εκτάκτου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
21ης Σεπτεµβρίου 2001 στις υψηλότερες αρχές των Ηνωµένων Πολιτειών.

___________________
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