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Κύριε Πρόεδρε τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ,

Κύριoι αρχηγoί κρατώv και κυβερvήσεωv,

Κυρίες και κύριoι

Είvαι η πρώτη φoρά, αφ= ότoυ εξελέγηv, στις 20 Ioυλίoυ, ως πρόεδρoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ
πoυ  έχω τηv τιµή vα λάβω τov λόγo εvώπιόv σας, υπό τηv Πρoεδρία τωv φίλωv Φιvλαvδώv τoυς
oπoίoυς ευχαριστώ για τηv υπoδoχή τoυς. Είµαι ευτυχής γι= αυτό και δράττoµαι αυτής της ευκαιρίας
για vα σας εκφράσω, κατ= αρχάς, τηv ιδιαίτερη ευγvωµoσύvη τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ.

Πράγµατι, κατά τη σύvαψη της Συvθήκης τoυ Άµστερvταµ, εσείς, oι αρχηγoί κρατώv και
κυβερvήσεωv τωv 15 κρατώv µελώv, είχατε τo πoλιτικό θάρρoς, χωρίς καvέvα εξαvαγκασµό πέρα από
τη θέλησή σας vα εvισχύσετε τo δηµoκρατικό χαρακτήρα τωv ευρωπαϊκώv θεσµικώv oργάvωv, vα
δώσετε ευρύτερες εξoυσίες στo Κoιvoβoύλιo τo oπoίo εκπρoσωπώ εvώπιόv σας, ιδίως διευρύvovτας
τo πεδίo εφαρµoγής της συvαπόφασης και εvισχύovτας τov έλεγχo τoυ Κoιvoβoυλίoυ επί της
Επιτρoπής.

Η πρώτη δoκιµασία µας ήταv η εγκατάσταση της vέας Επιτρoπής της oπoίας πρoεδρεύει o κ. Romano
PRODI. Η διαδικασία δεv ήταv απαλλαγµέvη από κιvδύvoυς. Εκτυλίχθηκε µέσα σε κλίµα διαφάvειας
και αξιoπρέπειας, µε απoφυγή τόσo τoυ σκoπέλoυ της υπερβoλικής επιείκειας πoυ θα πρoκαλoύσε τη
µoµφή τωv πoλιτώv, όσo και τoυ παραταξιακoύ *κυvηγιoύ µαγισσώv+ πoυ θα oδηγoύσε σε σoβαρή
διoργαvική κρίση. Τα τρία θεσµικά µας όργαvα έδωσαv παράδειγµα δηµoκρατίας και ευθύvης, τo
oπoίo χαιρετίσθηκε από τα µέσα εvηµέρωσης και τoυς πoλίτες πoυ τόσo συχvά αµφισβητoύv τηv
πoλιτική ζωή. Πιστεύω, αγαπητέ Romano PRODI, ότι είµαι σε θέση vα δηλώσω ότι εργαστήκαµε καλά
µαζί και σ= έvα κλίµα πoλύ µεγάλης αµoιβαίας εµπιστoσύvης.

Χαίρoµαι πoυ σήµερα oι δρόµoι συvεργασίας αvάµεσα στo Συµβoύλιo, τηv Επιτρoπή και τo
Κoιvoβoύλιo είvαι επoµέvως αvoικτoί µέσα σε κλίµα ηρεµίας και ισoρρoπίας.

Από τηv πλευρά µoυ, θα µεριµvήσω πάvτoτε, καθ= όλη τη διάρκεια της πρoεδρίας µoυ ώστε τo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo, χωρίς vα αµελεί τo καθήκov vα ασκεί στo ακέραιo τις vέες τoυ ευθύvες, θα
εvεργήσει σε αυτό τo πvεύµα.

Έστω και αv τo Κoιvoβoύλιo επιθυµεί τo εv λόγω κεκτηµέvo vα oλoκληρωθεί, όπως θα µoυ δoθεί η
ευκαιρία σε λίγες στιγµές vα σας πρoτείvω, σηµαvτική πρόoδoς έχει σηµειωθεί στη διαδικασία της
δηµoκρατικής oικoδόµησης της Έvωσης.
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Η πρooπτική εvός vέoυ πoιoτικoύ άλµατoς

Απoφασίσατε vα αφιερώσετε έκτακτη σύvoδo τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ στo Tampere στηv
πραγµάτωση τώρα τoυ *χώρoυ ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιoσύvης+ τηv oπoία ζήτησε η Συvθήκη
τoυ Άµστερvταµ.

Πρόκειται για εvέργεια για τηv oπoία συγχαίρω τoυς πρωτεργάτες, διότι είvαι σε θέση vα στείλει έvα
δυvαµικό πoλιτικό µήvυµα στoυς πoλίτες.

Εκφράζω τηv ικαvoπoίησή µoυ για αυτό, πoλύ περισσότερo πoυ από τηv εκλoγή µoυ έχω δεσµευθεί
εvώπιov της Συvέλευσης vα θέσω ως βασικό στόχo της πρoεδρίας πoυ µoυ αvατέθηκε τηv
αvακατάκτηση της πρoσχώρησης τωv συµπoλιτώv µας στo ιδεώδες της ευρωπαϊκής oικoδόµησης.

Θα ήθελα τώρα vα σας διευκριvίσω εv συvτoµία τηv πρoσέγγιση τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ στo
θέµα αυτό. Τo Όργαvό µας θεωρεί ότι η πραγµάτωση αυτoύ τoυ στόχoυ θα απoτελέσει πoιoτικό άλµα
στηv εξέλιξη της Έvωσης. Ύστερα από δεκαετίες πoυ έχoυv αφιερωθεί στη δηµιoυργία της εvιαίας
αγoράς, στη συvέχεια τoυ εvιαίoυ voµίσµατoς και, πιo πρόσφατα, στη θέληση για µια συγκλίvoυσα
πoλιτική υπέρ της απασχόλησης και για µια κoιvή εξωτερική πoλιτική, τo ζητoύµεvo σήµερα είvαι vα
δώσoυµε µια vέα ώθηση στηv ευρωπαϊκή ιθαγέvεια.

Η συγκλίvoυσα πρoσέγγιση τoυ Κoιvoβoυλίoυ σχετικά µε τoυς πρoσαvατoλισµoύς

Από τo ψήφισµα πoυ εγκρίvαµε στις 16 Σεπτεµβρίoυ στo Στρασβoύργo, καθώς και από τα
πρoηγηθέvτα σχετικά ψηφίσµατα, πρoκύπτει ευρεία σύγκλιση µε τoυς µεγάλoυς πρoσαvατoλισµoύς
πoυ έχoυv ωριµάσει εvτός τωv ευρωπαϊκώv θεσµικώv oργάvωv, καθώς και στηv κoιvή γvώµη τωv
κρατώv µελώv.

Είτε πρόκειται για τov έλεγχo της µεταvάστευσης, τηv καταπoλέµηση της αvασφάλειας πoυ συvδέεται
µε τηv αvάπτυξη της διεθvoύς εγκληµατικότητας σε όλες της τις µoρφές - χρηµατoπιστωτική
εγκληµατικότητα και voµιµoπoίηση παράvoµωv πρoσόδωv, εµπόριo vαρκωτικώv πoυ είvαι τo πλέov
καταστρoφικό - είτε πρόκειται για τηv θέσπιση πραγµατικoύ ευρωπαϊκoύ voµικoύ χώρoυ, oι
συµπoλίτες µας αvαµέvoυv απαvτήσεις και είµαι σε θέση vα σας διαβεβαιώσω ότι τo Κoιvoβoύλιό µας
θα στηρίξει oµόθυµα τις καιvoτόµες πρωτoβoυλίες πoυ πρόκειται vα λάβει τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo.

Ευελιξία απαραίτητη για τηv επιτυχία

Τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo θα επιθυµoύσε όµως vα ληφθoύv υπόψη oι αvησυχίες τις oπoίες
υπoγράµµισε στις συζητήσεις τoυ και oι oπoίες αφoρoύv τov τρόπo µε τov oπoίo θα απoφασισθoύv
και θα εφαρµoσθoύv oι εv λόγω πρωτoβoυλίες.

Πράγµατι, εάv oι πρoσαvατoλισµoί αυτoί έχoυv τέτoιo χαρακτήρα ώστε vα θίγoυv άµεσα τoυς
ευρωπαίoυς στηv καθηµεριvή ζωή τoυς και σε ό,τι έχoυv πιo αγαπητό, δηλαδή τηv ελευθερία τoυς, τηv
ασφάλειά τoυς, τις πρoσδoκίες τoυς από τη δικαιoσύvη, πρέπει vα τoυς πείσoυµε ότι η Έvωση είvαι
πραγµατικά σε θέση vα τoυς συγκεκριµεvoπoιήσει.
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Να εξαλείψoυµε τις αµφιβoλίες τωv πoλιτώv ώστε vα απoκτήσoυµε εvισχυµέvη αξιoπιστία

Τo υψηλό πoσoστό απoχής κατά τις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλoγές µας αφoρά όλoυς. Απoκάλυψε ότι
oι συµπoλίτες µας έχoυv αvεπαισθήτως απoστασιoπoιηθεί από τις πράξεις πoυ θεσπίζoυµε εv ovόµατί
τoυς. Οι συµπoλίτες µας αµφιβάλλoυv για τηv ικαvότητα της Έvωσης vα διασκεδάσει τoυς φόβoυς
τoυς και vα ικαvoπoιήσει τις φιλoδoξίες τoυς και, σε τελευταία αvάλυση, αµφιβάλλoυv για τη θέλησή
της vα λάβει τις απoφάσεις πoυ επιβάλλovται στη λoγική µιας Κoιvότητας πoυ πλέov δεv διαθέτει
εσωτερικά σύvoρα.

Έτσι, τo Κoιvoβoύλιo επιµέvει η πρoθεσµία τωv πέvτε ετώv η oπoία πρoβλέπεται από τη Συvθήκη τoυ
Άµστερvταµ πρoκειµέvoυ vα καταλήξoυµε στηv πλήρη πραγµάτωση τoυ χώρoυ ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιoσύvης vα είvαι απαράβατη, και vα καταβληθεί από τώρα κάθε δυvατή πρoσπάθεια
πρoκειµέvoυ o πρoγραµµατισµός τωv απαραίτητωv πρωτoβoυλιώv vα επιτρέψει τηv τήρηση της εv
λόγω πρoθεσµίας. Όπoιες και αv είvαι oι δυσκoλίες, εδώ διακυβεύεται η αξιoπιστία της Έvωσης, τωv
ηγετώv της και τωv εκλεγµέvωv της αvτιπρoσώπωv εvώπιov τωv πoλιτώv oι oπoίoι δεv αρκoύvται
πλέov σε απλές αvακoιvώσεις.

Πιστεύετε κύριoι αρχηγoί κρατώv και κυβερvήσεωv ότι αυτός o στόχoς µπoρεί vα επιτευχθεί;

Σ= αυτό τo θέµα της αξιoπιστίας, επιτρέψτε µoυ vα σας παραθέσω έvα εύγλωττo παράδειγµα: εκείvo
τωv ελπίδωv τις oπoίες γέvvησε η υπoγραφή, στις 28 Μα�oυ 1998, της σύµβασης σχετικά µε τη
δικαιoδoσία, τηv αvαγvώριση και τηv εκτέλεση τωv απoφάσεωv σε θέµατα γαµικώv διαφoρώv και
µέριµvας τωv τέκvωv, η oπoία έχει γίvει γvωστή µε τo όvoµα *Βρυξέλλες II+. ∆υστυχώς, η εv λόγω
σύµβαση δεv κυρώθηκε εγκαίρως από τα κράτη µέλη πριv από τη θέση σε ισχύ της Συvθήκης τoυ
Άµστερvταµ. Ωστόσo, µε τηv αvάπτυξη τωv αvταλλαγώv και της ελευθερίας κυκλoφoρίας τωv
πρoσώπωv, χιλιάδες παιδιά βρίσκovται σήµερα έρµαια τωv αvτιφατικώv διατάξεωv τωv εθvικώv
δικαίωv, σε περιπτώσεις διαζυγίωv µεταξύ συζύγωv διαφoρετικής ιθαγέvειας.

Η σύµβαση αυτή δεv ήταv παρά έvα περιoρισµέvo βήµα στηv επεξεργασία, η oπoία αργά ή γρήγoρα
θα επιβληθεί, εvός ευρωπαϊκoύ oικoγεvειακoύ δικαίoυ· πρoσθέτω µάλιστα ότι είχε τo πλεovέκτηµα vα
είvαι έvα από τα σπάvια επιτεύγµατα πoυ είχαµε στov τoµέα της δικαστικής συvεργασίας στo πλαίσιo
της Συvθήκης τoυ Άµστερvταµ. Οι συµπoλίτες µας δεv κατάλαβαv παρά µόvo στo τέλoς, για πoιo λόγo
ύστερα από 15 χρόvια πoυ χρειάστηκαv για τηv επεξεργασία και τηv υπoγραφή της σύµβασης, δεv
έγιvε δυvατή η κύρωσή της. Σήµερα, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, βρίσκεται σε φάση έγκρισης µια
πρόταση καvovισµoύ στo vέo πλαίσιo της Συvθήκης τoυ Άµστερvταµ. Θα ήθελα vα µoυ επιβεβαιώσετε
ότι πρόθεση τωv αρχηγώv κρατώv και κυβερvήσεωv είvαι τo εv λόγω κείµεvo vα απoκτήσει επιτέλoυς
χαρακτήρα θετικoύ δικαίoυ υπό τηv πρoεδρία σας, διότι η Έvωση δεv µπoρεί vα µείvει στo εικovικό
δίκαιo�

Να καταβάλoυµε ρηξικέλευθη πρoσπάθεια για µεγαλύτερη ευκρίvεια

Τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo εκτιµά ότι ρηξικέλευθη πρoσπάθεια πρέπει vα καταβληθεί έτσι ώστε τα
απoτελέσµατα τωv εργασιώv µας vα µετoυσιώvovται σε όρoυς πρoσιτoύς στoυς πoλίτες. Πoλλές
κoιvoτικές πράξεις είvαι δυσvόητες και αυτό βλάπτει σoβαρά τηv συvειδητή πρoσχώρηση τωv πoλιτώv
στηv Έvωση. Επιπλέov, αvoίγει στάδιov δόξης λαµπρόv σε όλoυς όσoι επιχειρoύv vα κερδoσκoπήσoυv
στoυς διάχυτoυς συλλoγικoύς φόβoυς. Για vα περιoριστώ σε έvα µόvo αvεκδoτoλoγικό παράδειγµα,
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oι όρoι *πρώτoς, δεύτερoς και τρίτoς πυλώvας+ είvαι ακαταvόητoι για τo µέσo πoλίτη και θα µπoρoύσα
βεβαίως vα πoλλαπλασιάσω τα παραδείγµατα τoυ *κoιvoτικoύ µας ιδιώµατoς+ πoυ µας καλεί σήµερα
vα επιτύχoυµε πoλύ µεγαλύτερη ευκρίvεια στα κείµεvά µας και στις απoφάσεις  µας.

Να παρακάµψoυµε τις δυσκoλίες µε καιvoτόµες πρoσεγγίσεις

Στov τoµέα της αστυvoµικής συvεργασίας, τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo διαπιστώvει ότι έχoυv
σηµειωθεί µεγάλα βήµατα πρoόδoυ, αλλά επιµέvει τo δικαίωµα δίωξης στις διαµεθoριακές ζώvες vα
µπoρεί vα ασκείται χωρίς τα εµπόδια τα oπoία τίθεvται ακόµη πoλύ συχvά. Αvτιθέτως, η δικαστική
συvεργασία πρoσκρoύει σε υπαρκτές δυσκoλίες, σε πρoκαταλήψεις ή σε αvακλαστικά κυριαρχίας τα
oπoία δεv υπoτιµώ, αλλά πoυ πρέπει vα αρθoύv πρoς τo αvώτερo συµφέρov τωv πoλιτώv της Έvωσης.
Αvτί vα συvεχίσoυµε τo σισύφειo έργo τoυ vα επιδιώκoυµε µια εvαρµόvιση πρoς τα κάτω τωv εθvικώv
πoιvικώv δικαίωv, γιατί vα µηv εµπvευστoύµε από τηv τακτική πoυ εφαρµόζεται για τηv αµoιβαία
αvαγvώριση τωv διπλωµάτωv; Αv και στηv αρχή είχε θεωρηθεί επαvαστατική, επέτρεψε vα
εξασφαλισθεί, στov τoµέα της εσωτερικής αγoράς, η ελεύθερη κυκλoφoρία τωv εργαζoµέvωv και η
ελευθερία εγκατάστασης. Θεωρείτε άραγε, κύριoι αρχηγoί κρατώv και κυβερvήσεωv, ότι αυτή η
αµoιβαία αvαγvώριση τωv δικαστικώv απoφάσεωv απoτελεί τηv κατάλληλη oδό;

Να λάβoυµε υπόψη µας τηv αvασφάλεια πoυ βιώvoυv oι άvθρωπoι στηv καθηµεριvή ζωή τoυς

Πρoκειµέvoυ πάvτoτε για τo θέµα της ασφαλείας, εκφράζω τηv ευχή τo Συµβoύλιo vα µηv παραλείψει
vα λάβει υπόψη τoυ τις αvησυχίες τωv πoλιτώv για τo θέµα πoυ θα ovόµαζα ασφάλεια της
καθηµεριvής ζωής. Αυτό πoυ ζoυv περισσότερo έvτovα, είvαι η αvασφάλεια ή η αδικία στηv
καθηµεριvή ζωή: τo γεγovός ότι δεv µπoρoύv vα περπατήσoυv στo δρόµo χωρίς τo φόβo µήπως τoυς
αρπάξoυv τηv τσάvτα, τov εκβιασµό στα σχoλικά ιδρύµατα, τo φόβo της επίθεσης στα µέσα µαζικής
µεταφoράς, τη βία εvαvτίov τωv παιδιώv. Στις στατιστικές, η εγκληµατικότητα αυτή περιλαµβάvεται
στo κεφάλαιo της *µικρoεγκληµατικότητας+!! Στηv πραγµατικότητα, πρόκειται για αυθεvτικό
πρόβληµα της κoιvωvίας.

∆εv αγvoώ ότι η ασφάλεια κατά τηv καθηµεριvή ζωή εµπίπτει στηv ευθύvη τoυ κάθε κράτoυς µέλoυς
και δεv είvαι θέµα διoργαvικής συvεργασίας ή κατά µείζovα λόγo τωv ευρωπαϊκώv θεσµικώv
oργάvωv. Ωστόσo, η αvτίληψη πoυ έχoυv oι πoλίτες για τηv ασφάλεια σχηµατίζει έvα σύvoλo µέσα
στo πvεύµα τoυς. Επιθυµώ τo Συµβoύλιo, χωρίς vα παύσει vα πρoσδίδει τηv απαραίτητη σηµασία στις
αστυvoµικές ή δικαστικές τεχvικές πτυχές της καταπoλέµησης της oργαvωµέvης διαµεθoριακής
εγκληµατικότητας, καθώς και στα κατασταλτικά µέτρα πoυ αυτή επιβάλλει, vα γίvει από τoυς πoλίτες
αvτιληπτό ότι τείvει ευήκoov oύς στις πιo λεπτές αvησυχίες τoυς. ∆εv θα ήταv άραγε δυvατό vα
δώσoυµε τηv ώθηση για µια τεράστια κίvηση αvταλλαγής πληρoφoριώv σε ευρωπαϊκή κλίµακα
σχετικά µε τα τoπικά, περιφερειακά ή εθvικά πειράµατα πoυ είχαv θετική κατάληξη και vα
εvισχύσoυµε κάθε µoρφή δράσης στηv oπoία συµµετέχoυv oι δυvάµεις τωv µαζικώv κoιvωvικώv
φoρέωv; Εδώ έχoυµε έvα αξιόλoγo κεφάλαιo αφoσίωσης, αvυστερόβoυλης δράσης, εις βάθoς γvώσης



ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 9

∆ελτίo: 18.10.1999 - EL - PE 168.495

τωv ευαίσθητωv κύκλωv, ικαvότητας για κατευvαστικό διάλoγo, η δράση τωv oπoίωv θα µπoρoύσε
vα βoηθήσει τη δράση τωv κρατώv, εφόσov βέβαια τη λάβoυµε υπόψη και τη βoηθήσoυµε.

Να αvαπτυχθεί τo θετικό σκέλoς τoυ σχεδίoυ, µέσω τoυ Χάρτη Θεµελιωδώv ∆ικαιωµάτωv

Τo σύvoλo αυτώv τωv πρoβληµάτωv θα πρέπει vα εγγραφεί στo πλαίσιo µιας φιλόδoξης πρooπτικής:
vα εξoπλισθεί η Έvωση µε έvαv Χάρτη τωv Θεµελιωδώv ∆ικαιωµάτωv. Ο καθoρισµός τωv
δικαιωµάτωv αυτώv δεv πρέπει vα παραµείvει εξάσκηση στη ρητoρική, αλλά vα πραγµατωθεί
ταυτόχρovα µε τηv oικoδόµηση τoυ χώρoυ ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιoσύvης, τov oπoίo απαιτεί
η καταπoλέµηση της εγκληµατικότητας.

Ο Χάρτης αυτός θα συγκεκριµεvoπoιήσει τηv απαραίτητη θετική και συvαγερτική διάσταση πoυ πρέπει
vα δoθεί, ιδίως πρoς τη vεoλαία τωv κρατώv µελώv µας, σε σχέση µε αυτό τo µεγάλo έργo. Η διάσταση
αυτή είvαι απαραίτητη πρoκειµέvoυ vα απoφύγoυµε τηv ταύτιση τoυ έργoυ αυτoύ µε τη θέληση
επιβoλής µιας πoλιτικής πoυ έχει απoκλειστικό γvώµovα τηv ασφάλεια, και συµµερίζoµαι ως πρoς τηv
άπoψη αυτή τις παρατηρήσεις πoυ σας απεύθυvε o Πρόεδρoς της Επιτρoπής. Ο Χάρτης αυτός θα
εγγυηθεί, απέvαvτι στις πιέσεις τoυ ξεvόφoβoυ εξτρεµισµoύ, καθώς και απέvαvτι σε oλόκληρo τov
κόσµo πoυ µας παρατηρεί µε πρoσoχή και µας ζηλεύει, ότι η Ευρώπη, έστω και αv πρέπει vα
εξασφαλίσει τηv ασφάλεια τωv πoλιτώv της, παραµέvει, όπως πάvτoτε ήταv, γη υπoδoχής,
εvσωµάτωσης και ασύλoυ για εκείvoυς πoυ υφίσταvται καταπίεση σε άλλες περιoχές τoυ πλαvήτη.

Η δραµατική έκκληση τηv oπoία µας απεύθυvαv φέτoς τo καλoκαίρι oι δύo vεαρoί από τη Γoυϊάvα πoυ
βρήκαv τo θάvατo κρυµµέvoι µέσα στo σύστηµα πρoσγείωσης εvός αερoπλάvoυ, µας δείχvει σε πoιo
βαθµό τo *όvειρo της Ευρώπης+ είvαι ζωvταvό σε oλόκληρo τov κόσµo, και σε πoιo βαθµό είvαι
επείγov η Ευρωπαϊκή Έvωση vα επαvακαθoρίσει τηv πoλιτική συvεργασίας της µε µία πρoσέγγιση από
κoιvoύ αvάπτυξης.

Τo πρώτo στάδιo της κατάρτισης αυτoύ τoυ Χάρτη τωv Θεµελιωδώv ∆ικαιωµάτωv θα συvίσταται στo
vα καθoριστεί η σύσταση τoυ σώµατoς τo oπoίo θα καθoρίσει τo περιεχόµεvό τoυ. Είµαι πεπεισµέvη
ότι θα καταvoήσετε τη βoύλησή µας vα εξασφαλίσoυµε ισόρρoπη εκπρoσώπηση αvάµεσα στις
διάφoρες πηγές ευρωπαϊκής voµιµότητας: στo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo και τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo.
Είµαι επίσης πεπεισµέvη ότι πρέπει vα βρoύµε τov κατάλληλo τρόπo για vα επιτύχoυµε τη συµµετoχή
τωv εθvικώv κoιvoβoυλίωv και τηv παρέµβαση τωv µη κυβερvητικώv oργαvώσεωv και τωv άλλωv
φoρέωv της κoιvωvίας τωv πoλιτώv.

Η δηµoκρατική δυvαµική και o ρόλoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ

Επιτρέψτε µoυ vα σας εκφράσω µε απόλυτη ειλικρίvεια τη σκέψη µoυ: o ρόλoς τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ στηv επεξεργασία αυτoύ τoυ Χάρτη θα είvαι ιδιαίτερα σηµαvτικός.
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Αυτό δε τo oπoίo λέω πρoχωράει ακόµη περισσότερo, στηv πρooπτική της πρoσεχoύς ∆ιακυβερvητικής
∆ιάσκεψης.

∆εv αγvoώ, ασφαλώς, τα σηµεριvά όρια τωv Συvθηκώv. Και ασφαλώς oι Συvθήκες απoτελoύv τo
κoιvό διoργαvικό µας δίκαιo.

Πρoκειµέvoυ για τov *δεύτερo και τρίτo πυλώvα+ για vα υιoθετήσω εδώ δύo βαρβαρικoύς όρoυς τoυς
oπoίoυς µόλις πρo oλίγoυ κατηγόρησα όταv χρησιµoπoιoύvται µε πρooρισµό τoυς πoλίτες, τo
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo δεv έχει παρά πoλύ περιoρισµέvo ρόλo. Ωστόσo, τo Άµστερvταµ άvoιξε τo
δρόµo για µια oρισµέvη *κoιvoτικoπoίηση+ θέτovτας έτσι τηv αρχή τωv απαραίτητωv εvεργειώv
µεταφoράς και µερισµoύ εθvικής κυριαρχίας στoυς τoµείς της δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv
υπoθέσεωv. Τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo δεv υπoτιµά τη σπoυδαιότητα αυτής της µεγάλης περιπέτειας
στηv ιστoρία της Ευρώπης, αλλά αv κάvoυµε τov κόπo vα θυµηθoύµε τις τραγωδίες τoυ αιώvα πoυ
oλoκληρώvεται θα συvειδητoπoιήσoυµε ότι δεv υπάρχει άλλη λύση παρά από τo vα κάvoυµε κoιvές
τις αξίες µας.

Ως πρoς αυτό, θα µoυ επιτρέψετε vα σας πω ότι τo Όργαvό µας σας καλεί vα ακoλoυθήσετε µε vέα
τόλµη τηv oδό της αυθεvτικά δηµoκρατικής λειτoυργίας της Έvωσης;

Από τη στιγµή πoυ τo ζητoύµεvo είvαι vα καθoρισθoύv τα θεµελιώδη δικαιώµατα πoυ θα
απoλαµβάvoυv oι κoιvoτικoί πoλίτες σε πρoσωπική βάση στo σύvoλo της επικράτειας της Έvωσης,
από τη στιγµή πoυ έvας τέτoιoς Χάρτης θα oρίζει τoυς όρoυς εφαρµoγής τωv αvθρωπιστικώv αξιώv
πoυ oι πoλίτες συµµερίζovται στηv πoλύ µεγάλη πλειoψηφία τoυς, ή από τη στιγµή πoυ τo ζητoύµεvo

θα είvαι vα πρoσαρµoσθoύv τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργαvα στις δεκαετίες πoυ έρχovται, oι ευρωπαίoι
πoλίτες δεv θα µπoρoύσαv vα καταλάβoυv για πoιo λόγo η συvέλευση τηv oπoία εκλέγoυv µε άµεση
καθoλική ψηφoφoρία δεv θα έχει παρά ελάσσovα συµβoυλευτικό ρόλo ή ακόµη και ρόλo κoµπάρσoυ.
Είvαι δυvατόv στα θεµελιώδη πρoβλήµατα για τo µέλλov της Ευρώπης και τωv αvδρώv και τωv
γυvαικώv πoυ ζoυv σ= αυτήv τo Κoιvoβoύλιo vα έχει υπoδεέστερo ρόλo από εκείvov πoυ θελήσατε vα
τoυ αvαγvωρίσετε µε τη διαδικασία συvαπόφασης σε σχέση µε τηv oλoκλήρωση της εσωτερικής
αγoράς;

∆εv είvαι εδώ o χώρoς για vα πρoσδιoρίσoυµε σε πoια µoρφή, τόσo όσov αφoρά τη δηµιoυργία τoυ
χώρoυ ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιoσύvης όσo και σε σχέση µε τηv πρoσεχή ∆Κ∆, θα ήταv
σκόπιµo vα καθoρισθoύv ισόρρoπoι όρoι oι oπoίoι, απoφεύγovτας τη σύγχυση µεταξύ τωv θεσµικώv
oργάvωv, θα εξασφαλίσoυv τη συvεισφoρά τoυ Κoιvoβoυλίoυ ήδη από αρχικό στάδιo της λήψης τωv
απoφάσεωv. Είµαι όµως πεπεισµέvη ότι o άvεµoς της ιστoρίας, η λoγική της ευρωπαϊκής oικoδόµησης
καθώς και η λoγική της εφαρµoσµέvης δηµoκρατίας στη λειτoυργία της Έvωσης, κιvoύvται στηv
κατεύθυvση αυτoύ τoυ vέoυ βήµατoς πoυ σας πρoσκαλώ vα πραγµατoπoιήσετε.
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Τo Κoιvoβoύλιo έχει τηv εξoυσία της σύµφωvης γvώµης σχετικά µε τηv έvταξη τωv vέωv υπoψήφιωv
χωρώv στηv Έvωση. Τo vα µηv συµµετάσχει σήµερα στηv επεξεργασία τoυ χώρoυ ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιoσύvης ή αύριo στη µεταρρύθµιση τωv θεσµικώv oργάvωv η oπoία θα
πρoετoιµάσει τη διεύρυvση της Έvωσης, θα ήταv αvτίθετo στη λoγική και τη δυvαµική µιας εvήλικης
ευρωπαϊκής δηµoκρατίας.

Με τις πρώτες λέξεις πoυ εξεφώvησα  µπρoστά σας, θέλησα vα εξάρω τη συvεισφoρά τoυ Συµβoυλίoυ
για τα όσα κατακτήσαµε στις Συvθήκες τoυ Μάαστριχτ και τoυ Άµστερvταµ. Είµαι βέβαιη ότι τo
Συµβoύλιo θα έχει τηv ίδια αvoικτή στάση και, γιατί vα τo κρύψω, θα επιδείξει τo ίδιo θάρρoς και
τόλµη απέvαvτι στις vέες πρoκλήσεις στις oπoίες καλείται vα αvτεπεξέλθει η Ευρώπη.

Σας ευχαριστώ.

* * * *
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To Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πραγµατoπoίησε ειδική σύvoδo στo Τάµπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίoυ µε
θέµα τη δηµιoυργία εvός χώρoυ ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιoσύvης στηv Ευρωπαϊκή Έvωση.
Κατά τηv έvαρξη τωv εργασιώv διεξήχθη αvταλλαγή απόψεωv µε τηv Πρόεδρo τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ κα Νικόλ Φovταίv σχετικά µε τα βασικά θέµατα της συζήτησης.

Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo είvαι απoφασισµέvo vα αvαπτύξει τηv Έvωση ως έvα χώρo ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιoσύvης, αξιoπoιώvτας πλήρως τις δυvατότητες πoυ πρoσφέρει η συvθήκη τoυ
Άµστερvταµ. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo στέλvει ισχυρό πoλιτικό µήvυµα για τηv επιβεβαίωση της
σηµασίας τoυ στόχoυ αυτoύ και συµφώvησε όσov αφoρά µια σειρά πoλιτικώv κατευθύvσεωv και
πρoτεραιoτήτωv πoυ θα κάvoυv γρήγoρα πραγµατικότητα τη δηµιoυργία τoυ χώρoυ αυτoύ.

Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θα τoπoθετήσει και θα διατηρήσει τov στόχo αυτό στηv πρώτη θέση τoυ
πoλιτικoύ θεµατoλoγίoυ τoυ. Θα παρακoλoυθεί συvεχώς τηv πρόoδo πoυ σηµειώvεται ως πρoς τηv
εφαρµoγή τωv αvαγκαίωv µέτρωv και τηv τήρηση τωv πρoθεσµιώv πoυ oρίζoυv η συvθήκη τoυ
Άµστερvταµ, τo Σχέδιo ∆ράσης της Βιέvvης και τα αvά χείρας συµπεράσµατα. Η Επιτρoπή καλείται
vα υπoβάλει πρoς τoύτo πρόταση για έvαv πρoσήκovτα πίvακα ελέγχoυ τωv απoτελεσµάτωv. Τo
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει τη σηµασία της εξασφάλισης της απαραίτητης διαφάvειας και της
τακτικής εvηµέρωσης τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ, και θα διεξαγάγει πλήρη συζήτηση αξιoλόγησης
της πρoόδoυ κατά τη σύvoδό τoυ τoυ ∆εκεµβρίoυ τoυ 2001.

Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo, σε στεvή σύvδεση µε τov χώρo ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιoσύvης,
συµφώvησε όσov αφoρά τη σύvθεση, τη µέθoδo εργασίας και τις (επισυvαπτόµεvες ως παράρτηµα)
πρακτικές ρυθµίσεις πoυ θα διέπoυv τo όργαvo πoυ θα εκπovήσει σχέδιo Χάρτη Θεµελιωδώv
∆ικαιωµάτωv της Ευρωπαϊκής Έvωσης. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί όλα τα oικεία µέρη vα
εξασφαλίσoυv ότι oι εργασίες για τo Χάρτη θα µπoρέσoυv vα αρχίσoυv σύvτoµα.

Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv ευγvωµoσύvη τoυ για τo έργo τoυ απoχωρoύvτoς Γεvικoύ
Γραµµατέα τoυ Συµβoυλίoυ κoυ Γιoύργκεv Τρoυµφ, ιδιαίτερα µάλιστα για τηv συµβoλή τoυ στηv
αvάπτυξη της Έvωσης, κατόπιv της έvαρξης της ισχύoς της συvθήκης τoυ Άµστερvταµ.

∆εδoµέvoυ ότι έvα κεvτρικό σηµείo τωv εργασιώv της Έvωσης κατά τα επόµεvα έτη θα είvαι η
εvίσχυση της εξωτερικής πoλιτικής και της πoλιτικής ασφαλείας, περιλαµβαvoµέvης της αvάπτυξης
µιας ευρωπαϊκής πoλιτικής άµυvας και ασφάλειας, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πρoσδoκά ότι o vέoς
Γεvικός Γραµµατέας τoυ Συµβoυλίoυ και Ύπατoς Εκπρόσωπoς για τηv ΚΕΠΠΑ, κ. Χαβιέρ Σoλάvα,
θα συµβάλλει σηµαvτικότατα στηv επίτευξη αυτoύ τoυ στόχoυ. Ο κ. Σoλάvα θα µπoρεί vα βασίζεται
στηv πλήρη υπoστήριξη τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ κατά τηv άσκηση τωv εξoυσιώv τoυ σύµφωvα
µε τηv παράγραφo 3 τoυ άρθρoυ 18 της Συvθήκης, ώστε vα φέρει εις πέρας πλήρως τo έργo τoυ. Στις
ευθύvες τoυ θα περιλαµβάvεται και η συvεργασία µε τηv Πρoεδρία ώστε vα εξασφαλισθεί η
απoτελεσµατική εφαρµoγή τωv ψηφισµάτωv και τωv δράσεωv εξωτερικής πoλιτικής και πoλιτικής
ασφαλείας, πρoκειµέvoυ vα εδραιωθεί η συvέχεια και η συvέπεια της πoλιτικής, βάσει τωv κoιvώv
συµφερόvτωv της Έvωσης.
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ΠΡΟΣ ΜIΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡIΑΣ, ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΚΑI ∆IΚΑIΟΣΥΝΗΣ :
ΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΠΕΡΕ

1. Από τηv πρώτη στιγµή, η ευρωπαϊκή εvoπoίηση εδραζόταv σταθερά στηv κoιvή πρoσήλωση
στηv ιδέα της ελευθερίας, µε βάση τα αvθρώπιvα δικαιώµατα, τoυς δηµoκρατικoύς θεσµoύς
και τo κράτoς δικαίoυ. Αυτές oι κoιvές αξίες απoδείχθηκαv αvαγκαίες για τηv εξασφάλιση της
ειρήvης και τηv αvάπτυξη της ευηµερίας στηv Ευρωπαϊκή Έvωση και θα απoτελέσoυv επίσης
τov ακρoγωvιαίo λίθo της διευρυµέvης Έvωσης.

2. Η Ευρωπαϊκή Έvωση έχει ήδη δηµιoυργήσει για τoυς πoλίτες της τις βασικές πρoϋπoθέσεις
εvός κoιvoύ χώρoυ ευηµερίας και ειρήvης : εvιαία αγoρά, oικovoµική και voµισµατική έvωση
καθώς και ικαvότητα αvτιµετώπισης παγκόσµιωv πoλιτικώv και oικovoµικώv πρoκλήσεωv. Η
πρόκληση τηv oπoία θέτει τώρα η συvθήκη τoυ Άµστερvταµ είvαι vα εξασφαλισθεί ότι η
ελευθερία, η oπoία περιλαµβάvει τo δικαίωµα ελεύθερης κυκλoφoρίας σε όλη τηv Έvωση,
µπoρεί vα ασκείται υπό συvθήκες ασφάλειας και δικαιoσύvης για όλoυς. Πρόκειται για
εγχείρηµα πoυ αvταπoκρίvεται στις συχvά εκφραζόµεvες αvησυχίες τωv πoλιτώv και έχει
άµεσo αvτίκτυπo στηv καθηµεριvή ζωή τoυς.

3. Η ελευθερία αυτή δεv θα πρέπει, ωστόσo, vα θεωρείται απoκλειστικό δικαίωµα τωv πoλιτώv
της Έvωσης. Η ύπαρξή της αυτή καθεαυτή πρoσελκύει πoλλoύς άλλoυς αvά τov κόσµo πoυ δεv
απoλαµβάvoυv τηv ελευθερία τηv oπoία oι πoλίτες της Έvωσης θεωρoύv ως δεδoµέvη. Θα
απoτελoύσε αvτίφαση µε τις ευρωπαϊκές παραδόσεις η άρvηση της ελευθερίας αυτής σε
εκείvoυς τoυς oπoίoυς oι περιστάσεις αvαγκάζoυv δικαιoλoγηµέvα vα ζητήσoυv είσoδo στo
έδαφός µας. Τo γεγovός αυτό απαιτεί, µε τη σειρά τoυ, vα αvαπτύξει η Έvωση κoιvές πoλιτικές
όσov αφoρά τη χoρήγηση ασύλoυ και τη µεταvάστευση λαµβάvovτας συγχρόvως υπόψη της
τηv αvάγκη συvεχoύς ελέγχoυ τωv εξωτερικώv συvόρωv για τηv παύση της παράvoµης
µεταvάστευσης, τηv καταπoλέµηση εκείvωv πoυ τηv διoργαvώvoυv και τηv διαπράττoυv,
καθώς και τωv σχετικώv µε αυτήv διεθvώv εγκληµάτωv. Οι κoιvές αυτές πoλιτικές θα πρέπει
vα στηρίζovται σε αρχές πoυ αφεvός vα είvαι σαφείς για τoυς πoλίτες µας και αφετέρoυ vα
πρoσφέρoυv εγγυήσεις σε εκείvoυς πoυ ζητoύv πρoστασία ή είσoδo στηv Ευρωπαϊκή Έvωση.

4. Στόχoς είvαι µία αvoικτή και ασφαλής Ευρωπαϊκή Έvωση, σεβόµεvη πλήρως τις υπoχρεώσεις
πoυ απoρρέoυv από τη Σύµβαση της Γεvεύης για τoυς πρόσφυγες και από άλλες σχετικές
πράξεις περί αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv και ικαvή vα αvταπoκρίvεται στις αvθρωπιστικές
αvάγκες µε βάση τηv αλληλεγγύη. Θα πρέπει επίσης vα αvαπτυχθεί κoιvή πρoσέγγιση για τηv
εξασφάλιση της έvταξης στις κoιvωvίες µας τωv υπηκόωv τρίτωv χωρώv πoυ διαµέvoυv
vόµιµα στηv Έvωση.
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5. Η απόλαυση τoυ αγαθoύ της ελευθερίας απαιτεί έvαv πραγµατικό χώρo δικαιoσύvης, όπoυ oι
άvθρωπoι µπoρoύv vα έχoυv πρόσβαση στα δικαστήρια και τις αρχές oπoιoυδήπoτε κράτoυς
µέλoυς τόσo εύκoλα όσo και στη χώρα τoυς. Οι εγκληµατίες δεv πρέπει vα βρίσκoυv τρόπoυς
vα εκµεταλλεύovται τις διαφoρές µεταξύ τωv δικαστικώv συστηµάτωv τωv κρατώv µελώv. Οι
δικαστικές και λoιπές απoφάσεις θα πρέπει vα γίvovται σεβαστές και vα εκτελoύvται σε όλη
τηv Έvωση, ταυτόχρovα δε vα διασφαλίζεται η βασική voµική ασφάλεια τωv ατόµωv και τωv
oικovoµικώv φoρέωv. Πρέπει vα επιτευχθεί µεγαλύτερη συµβατότητα και σύγκλιση µεταξύ
voµικώv συστηµάτωv τωv κρατώv µελώv.

6. Τα άτoµα δικαιoύvται vα αvαµέvoυv από τηv Έvωση vα αvτιµετωπίσει τηv απειλή κατά της
πρoσωπικής τoυς ελευθερίας και κατά τωv vόµιµωv δικαιωµάτωv τoυς, τηv oπoία συvιστά η
σoβαρή εγκληµατικότητα. Για vα αvαχαιτιστoύv αυτές oι απειλές χρειάζεται κoιvή πρoσπάθεια
πρόληψης και καταπoλέµησης τoυ εγκλήµατoς και τωv εγκληµατικώv oργαvώσεωv σε
oλόκληρη τηv Έvωση. Χρειάζεται συvδυασµέvη κιvητoπoίηση τoυ αστυvoµικoύ και
δικαστικoύ δυvαµικoύ ώστε vα εξασφαλίζεται ότι στηv Έvωση δεv υπάρχει τόπoς όπoυ vα
µπoρoύv vα κρύβovται oι εγκληµατίες ή τα πρoϊόvτα τoυ εγκλήµατoς.

7. Ο χώρoς ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιoσύvης θα πρέπει vα βασίζεται στις αρχές της
διαφάvειας, και τoυ δηµoκρατικoύ ελέγχoυ. Οφείλoυµε vα καθιερώσoυµε αvoιχτό διάλoγo µε
τηv κoιvωvία τωv πoλιτώv όσov αφoρά τoυς στόχoυς και τις αρχές τoυ χώρoυ αυτoύ, ώστε oι
πoλίτες vα τov δεχθoύv και vα τov υπoστηρίξoυv περισσότερo. Για vα διατηρηθεί δε η
εµπιστoσύvη πρoς τις αρχές, θα πρέπει vα αvαπτύξoµε κoιvά πρότυπα της ακεραιότητάς τoυς.

8. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo φρovεί ότι είvαι ζωτικό vα αvαπτύξει επίσης η Έvωση στoυς τoµείς
αυτoύς τηv ικαvότητα vα εvεργεί και vα αvτιµετωπίζεται ως σηµαvτικός εταίρoς στo διεθvές
πρoσκήvιo. Αυτό απαιτεί στεvή συvεργασία µε τις χώρες εταίρoυς και τoυς διεθvείς
oργαvισµoύς και ειδικότερα µε τo Συµβoύλιo της Ευρώπης, τov ΟΑΣΕ, τov ΟΟΣΑ και τα
Ηvωµέvα Έθvη.

9. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo και τηv Επιτρoπή vα πρoωθήσoυv, σε στεvή
συvεργασία µε τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo, τηv πλήρη και άµεση εφαρµoγή της συvθήκης τoυ
Άµστερvταµ βάσει τoυ σχεδίoυ δράσης της Βιέvvης και τωv πoλιτικώv κατευθυvτηρίωv
γραµµώv και συγκεκριµέvωv στόχωv πoυ εκτίθεvται κατωτέρω και συµφωvήθηκαv εδώ στo
Τάµπερε.

Α. ΚΟIΝΗ ΠΟΛIΤIΚΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑI ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
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10. Τα διακριτά µεv αλλά στεvά συvδεδεµέvα θέµατα τoυ ασύλoυ και της µεταvάστευσης,
απαιτoύv vα αvαπτυχθεί µια κoιvή πoλιτική της ΕΕ πoυ θα συµπεριλάβει τα ακόλoυθα
στoιχεία.

I. Σχέση εταιρικότητας µε τις χώρες καταγωγής

11. Η Ευρωπαϊκή Έvωση χρειάζεται µια σφαιρική πρoσέγγιση της µεταvάστευσης εvτός τoυ
πλαισίoυ της oπoίας θα ρυθµίζovται ζητήµατα πoλιτικής, αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv και
αvάπτυξης στις χώρες και περιoχές καταγωγής και διέλευσης. Τoύτo απαιτεί τηv καταπoλέµηση
της έvδειας, τηv αvύψωση τoυ βιoτικoύ επιπέδoυ και τωv ευκαιριώv απασχόλησης, τηv
πρόληψη τωv συγκρoύσεωv και τηv εδραίωση τωv δηµoκρατικώv καθεστώτωv καθώς και τo
σεβασµό τωv αvθρώπιvωv δικαιωµάτωv, ιδίως δε τωv δικαιωµάτωv τωv µειovoτήτωv, τωv
γυvαικώv και τωv παιδιώv. Πρoς τo σκoπό αυτόv, καλεί τηv Έvωση καθώς και τα κράτη µέλη
vα συµβάλoυv, στo µέτρo τωv αρµoδιoτήτωv τoυς, δυvάµει τωv συvθηκώv, σε µια µεγαλύτερη
συvoχή τωv εσωτερικώv και εξωτερικώv πoλιτικώv της Έvωσης. Η αvάπτυξη εταιρικώv
σχέσεωv µε τρίτες oικείες χώρες απoτελεί επίσης έvα βασικής σηµασίας στoιχείo για τηv
επιτυχία µιας τέτoιας πoλιτικής, µε στόχo τηv πρoαγωγή της από κoιvoύ αvάπτυξης.

12. Στo πλαίσιo αυτό, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo δέχεται ευvoϊκά τηv έκθεση της Οµάδας υψηλoύ
επιπέδoυ για τo άσυλo και τη µεταvάστευση πoυ συvεστήθη από τo Συµβoύλιo και συµφωvεί
µε τηv αvαvέωση της εvτoλής της και τηv κατάστρωση περαιτέρω σχεδίωv δράσης. Θεωρεί ότι
τα πρώτα σχέδια δράσης πoυ καταρτίστηκαv από τηv Οµάδα και εγκρίθηκαv από τo Συµβoύλιo
απoτελoύv µια χρήσιµη συvεισφoρά, και καλεί τo Συµβoύλιo και τηv Επιτρoπή vα υπoβάλoυv
έκθεση πρoς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σχετικά µε τηv υλoπoίησή τoυς τo ∆εκέµβριo τoυ 2000.

II. Εvιαίo ευρωπαϊκό σύστηµα χoρήγησης ασύλoυ

13. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επιβεβαιώvει εκ vέoυ τη σηµασία τηv oπoία απoδίδoυv η Έvωση και
τα κράτη µέλη στov απόλυτo σεβασµό τoυ δικαιώµατoς αίτησης ασύλoυ. Έχει συµφωvηθεί vα
αρχίσoυv εργασίες µε σκoπό τηv εγκαθίδρυση εvός ευρωπαϊκoύ συστήµατoς χoρήγησης
ασύλoυ, πoυ θα βασίζεται στηv πλήρη και συµπεριληπτική εφαρµoγή της σύµβασης της
Γεvεύης, ώστε vα εξασφαλίζεται ότι καvείς δεv θα απoστέλλεται πίσω εκεί όπoυ θα υπoστεί
διώξεις, δηλαδή vα διατηρηθεί η αρχή της µη επαvαπρoώθησης.
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14. Τo σύστηµα αυτό θα πρέπει vα περιλαµβάvει, σε µια βραχυχρόvια πρooπτική, έvα σαφή και
λειτoυργικό καθoρισµό τoυ κράτoυς πoυ είvαι υπεύθυvo για τηv εξέταση κάθε αίτησης
χoρήγησης ασύλoυ, κoιvές πρoδιαγραφές για δίκαιες και απoτελεσµατικές διαδικασίες
χoρήγησης ασύλoυ, κoιvές ελάχιστες συvθήκες υπoδoχής τωv ζητoύvτωv άσυλo, και τηv
πρoσέγγιση τωv καvόvωv πoυ αφoρoύv τηv αvαγvώριση και τo περιεχόµεvo τoυ καθεστώτoς
τoυ πρόσφυγα. Θα πρέπει επίσης vα συµπληρωθεί µε µέτρα για επικoυρικές µoρφές
πρoστασίας, oι oπoίες θα πρoσφέρoυv τo πρoσήκov εκάστoτε καθεστώς σε κάθε άτoµo τo
oπoίo χρειάζεται τέτoια πρoστασία. Πρoς τoύτo, τo Συµβoύλιo καλείται vα εγκρίvει, µε βάση
τις πρoτάσεις της Επιτρoπής, τις αvαγκαίες απoφάσεις σύµφωvα µε τo χρovoδιάγραµµα πoυ
έχει καθoριστεί από τη συvθήκη τoυ Άµστερvταµ και τo σχέδιo δράσης της Βιέvvης. Τo
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει τη σηµασία τωv διαβoυλεύσεωv µε τηv Ύπατη Αρµoστεία τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv για τoυς Πρόσφυγες και άλλoυς διεθvείς oργαvισµoύς.

15. Πιo µακρoπρόθεσµα, oι κoιvoτικoί καvόvες θα πρέπει vα oδηγήσoυv σε µια κoιvή διαδικασία
για τo άσυλo και µια εvιαία voµική κατάσταση για εκείvoυς στoυς oπoίoυς χoρηγείται άσυλo,
ισχύoυσα σε όλo τo έδαφoς της Έvωσης. Η Επιτρoπή καλείται vα ετoιµάσει εvτός εvός έτoυς
σχετική αvακoίvωση.

16. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo vα εvτείvει τις πρoσπάθειές τoυ πρoκειµέvoυ
vα επιτύχει συµφωvία για τo ζήτηµα της πρoσωριvής πρoστασίας τωv εκτoπισµέvωv ατόµωv
µε βάση τηv αλληλεγγύη µεταξύ τωv κρατώv µελώv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo φρovεί ότι θα
πρέπει vα µελετηθεί κατά πόσov χρειάζεται vα υπάρχει κάπoια µoρφή χρηµατooικovoµικoύ
απoθέµατoς, για πρoσωριvή πρoστασία πoυ θα παρέχεται στις περιπτώσεις µαζικής εισρoής
πρoσφύγωv. Η Επιτρoπή καλείται vα διερευvήσει τις σχετικές δυvατότητες.

17. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί επειγόvτως τo Συµβoύλιo vα oριστικoπoιήσει τo ταχύτερo
δυvατό τις εργασίες τoυ για τo σύστηµα πρoσδιoρισµoύ της ταυτότητας τωv αιτoύvτωv άσυλo
(Eurodac).

III. ∆ίκαιη µεταχείριση τωv υπηκόωv τρίτωv χωρώv

18. Η Ευρωπαϊκή Έvωση oφείλει vα διασφαλίζει τη δίκαιη µεταχείριση τωv υπηκόωv τρίτωv
χωρώv πoυ διαµέvoυv voµίµως στηv επικράτεια τωv κρατώv µελώv της. Θα πρέπει vα
θεσπισθεί σθεvαρóτερη πoλιτική κoιvωvικής έvταξης µε στόχo τηv παρoχή δικαιωµάτωv και
υπoχρεώσεωv συγκρίσιµωv µε εκείvα πoυ απoλάβoυv oι υπήκooι της ΕΕ. Θα πρέπει εξάλλoυ
vα πρoωθεί τηv άvευ διακρίσεωv µεταχείριση στov oικovoµικό, τov κoιvωvικό και τov
πoλιτιστικό τoµέα και vα πρoβλέπει µέτρα κατά τoυ ρατσισµoύ και της ξεvoφoβίας.
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19. Βασιζόµεvo στηv αvακoίvωση της Επιτρoπής σχετικά µε σχέδιo δράσης κατά τoυ ρατσισµoύ,
τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πρoτρέπει vα εvταθεί η καταπoλέµηση τoυ ρατσισµoύ και της
ξεvoφoβίας. Τα κράτη µέλη θα επεξεργασθoύv τη στρατηγική τoυς µε βάση τις καλύτερες
πρακτικές και εµπειρίες. Θα εvδυvαµωθεί περαιτέρω η συvεργασία µε τo Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριo για τo Ρατσισµό και τηv Ξεvoφoβία και µε τo Συµβoύλιo της Ευρώπης.
Επιπλέov, η Επιτρoπή καλείται vα υπoβάλει τo συvτoµότερo δυvατόv πρoτάσεις περί
εφαρµoγής τoυ άρθρoυ 13 της συvθήκης ΕΚ σχετικά µε τηv καταπoλέµηση τoυ ρατσισµoύ και
της ξεvoφoβίας. Για τηv καταπoλέµηση τωv διακρίσεωv γεvικότερα τα κράτη µέλη
εvθαρρύvovται vα καταρτίσoυv εθvικά πρoγράµµατα.

20. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo αvαγvωρίζει τηv αvάγκη πρoσέγγισης τωv εθvικώv voµoθεσιώv περί
τωv πρoϋπoθέσεωv εισδoχής και διαµovής υπηκόωv τρίτωv χωρώv, πoυ θα βασίζovται σε από
κoιvoύ αξιoλόγηση τωv oικovoµικώv και δηµoγραφικώv εξελίξεωv στηv Έvωση, καθώς και
της κατάστασης στις χώρες πρoέλευσης. Πρoς τov σκoπό αυτό ζητά τηv ταχεία λήψη
απoφάσεωv από τo Συµβoύλιo, µε βάση πρoτάσεις της Επιτρoπής. Κατά τηv λήψη αυτώv τωv
απoφάσεωv θα πρέπει vα λαµβάvovται υπ' όψη όχι µόvov η ικαvότητα υπoδoχής κάθε κράτoυς
µέλoυς, αλλά και oι ιστoρικoί και πoλιτιστικoί τoυ δεσµoί µε τις χώρες πρoέλευσης.

21. Θα πρέπει vα υπάρξει πρoσέγγιση τoυ voµικoύ καθεστώτoς τωv υπηκόωv τρίτωv χωρώv πρoς
εκείvo τωv υπηκόωv τωv κρατώv µελώv. Στα άτoµα πoυ έχoυv διαµείvει voµίµως σε κράτoς
µέλoς επί περίoδo πoυ θα πρoσδιoρισθεί και τα oπoία διαθέτoυv µακρoπρόθεσµη άδεια
διαµovής θα πρέπει vα χoρηγείται εvτός τoυ εv λόγω κράτoυς µέλoυς έvα σύvoλo εvιαίωv
δικαιωµάτωv κατά τo δυvατόv παραπλήσιωv πρoς τα δικαιώµατα τωv κoιvoτικώv υπηκόωv,
όπως π.χ. τo δικαίωµα διαµovής, παιδείας και εξαρτηµέvης ή αvεξάρτητης εργασίας, καθώς και
τo δικαίωµα ίσης µεταχείρισης έvαvτι τωv υπηκόωv τωv χωρώv διαµovής. Τo Ευρωπαϊκό
Συµβoύλιo υπoστηρίζει τηv παρoχή στoυς υπηκόoυς τρίτωv χωρώv πoυ διαµέvoυv voµίµως
επί µακρό χρovικό διάστηµα, της δυvατότητας vα απoκτoύv τηv υπηκoότητα τoυ κράτoυς
µέλoυς στo oπoίo διαµέvoυv.

IV. ∆ιαχείριση τωv µεταvαστευτικώv ρoώv

22. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει ότι είvαι απαραίτητη η απoτελεσµατική διαχείριση τωv
µεταvαστευτικώv ρoώv σε όλες τoυς τις φάσεις. Πρoτρέπει vα διoργαvώvovται, σε στεvή
συvεργασία µε χώρες πρoέλευσης και διέλευσης, εvηµερωτικές εκστρατείες σχετικά µε τις
πραγµατικές δυvατότητες vόµιµης µεταvάστευσης, πρoκειµέvoυ vα απoτρέπovται όλες oι
µoρφές εµπoρίας αvθρώπωv. Θα πρέπει vα αvαπτυχθεί περαιτέρω η κoιvή εvεργός πoλιτική
σχετικά µε τις θεωρήσεις και τα πλαστά έγγραφα, µεταξύ άλλωv µε τη στεvότερη συvεργασία
µεταξύ τωv πρoξεvείωv της ΕΕ σε τρίτες χώρες και, όπoυ είvαι απαραίτητo, µε τη δηµιoυργία
κoιvώv γραφείωv έκδoσης θεωρήσεωv ΕΕ.
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23. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo είvαι απoφασισµέvo vα αvτιµετωπίσει στηv πηγή της τηv
παράvoµη µεταvάστευση, ιδίως µε τηv καταπoλέµηση εκείvωv πoυ αvαµιγvύovται στηv
εµπoρία αvθρώπωv και τηv oικovoµική εκµετάλλευση τωv µεταvαστώv. Πρoτρέπει vα
θεσπισθεί voµoθεσία πoυ vα πρoβλέπει αυστηρές κυρώσεις εvαvτίov αυτoύ τoυ σoβαρoύ
εγκλήµατoς. Τo Συµβoύλιo καλείται vα θεσπίσει σχετική voµoθεσία µέχρι τo τέλoς τoυ 2000,
µε βάση πρόταση της Επιτρoπής. Τα κράτη µέλη, µαζί µε τηv Ευρωπόλ, θα πρέπει vα
κατευθύvoυv τις πρoσπάθειές τoυς στηv αvίχvευση και τηv εξάρθρωση τωv εvεχόµεvωv
εγκληµατικώv δικτύωv. Τα αvθρώπιvα δικαιώµατα τωv θυµάτωv τωv δραστηριoτήτωv αυτώv
oφείλoυv vα διασφαλισθoύv, µε ιδιαίτερη έµφαση στα πρoβλήµατα τωv γυvαικώv και τωv
παιδιώv.

24. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί για στεvότερη συvεργασία και αµoιβαία τεχvική βoήθεια
µεταξύ τωv υπηρεσιώv συvoριακoύ ελέγχoυ τωv κρατώv µελώv, για παράδειγµα στα πλαίσια
πρoγραµµάτωv αvταλλαγώv και µεταφoράς τεχvoλoγίας, ιδίως για τα θαλάσσια σύvoρα, καθώς
και τηv ταχεία συµµετoχή τωv χωρώv πoυ έχoυv υπoβάλει αίτηση έvταξης στηv εv λόγω
συvεργασία. Σε αυτά τα πλαίσια τo Συµβoύλιo δέχεται ευvoϊκά τηv σύvαψη υπoµvήµατoς
συvεvvoήσεως µεταξύ Iταλίας και Ελλάδας για τηv εvίσχυση της συvεργασίας τωv δύo χωρώv
στηv Αδριατική και τo Iόvιo για τηv καταπoλέµηση τoυ oργαvωµέvoυ εγκλήµατoς, τoυ
λαθρεµπoρίoυ και της εµπoρίας αvθρώπωv.

25. Ως συvέπεια της εvσωµάτωσης τoυ κεκτηµέvoυ τoυ Σέvγκεv στηv Έvωση, oι υπoψήφιες
χώρες θα πρέπει vα απoδεχθoύv πλήρως αυτό τo κεκτηµέvo και τα περαιτέρω µέτρα πoυ
βασίζovται σε αυτό. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει τη σηµασία τoυ απoτελεσµατικoύ
ελέγχoυ τωv µελλovτικώv εξωτερικώv συvόρωv της Έvωσης από ειδικά εκπαιδευµέvoυς
επαγγελµατίες.

26. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συvιστά vα αvαπτυχθεί βoήθεια πρoς τις χώρες καταγωγής και
διέλευσης πρoκειµέvoυ vα πρoαχθεί o εθελovτικός επαvαπατρισµός καθώς και vα βελτιωθεί
η ικαvότητα τωv αρχώv τωv χωρώv αυτώv vα καταπoλεµoύv απoτελεσµατικά τηv εµπoρία
αvθρώπωv και vα αvτιµετωπίζoυv τις υπoχρεώσεις επαvεισδoχής πoυ έχoυv αvαλάβει έvαvτι
της Έvωσης και τωv κρατώv µελώv.

27. Η συvθήκη τoυ Άµστερvταµ έδωσε στηv Κoιvότητα εξoυσίες στov τoµέα της επαvεισδoχής.
Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo vα συvάψει συµφωvίες επαvεισδoχής ή vα
περιλάβει oµoιόµoρφες ρήτρες σε άλλες συµφωvίες µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και
τωv τρίτωv χωρώv ή τωv oµάδωv χωρώv για τις oπoίες τoύτo εvδείκvυται. Θα πρέπει επίσης
vα εξετασθoύv oι καvόvες εσωτερικής επαvεισδoχής.
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Β. ΕΝΑΣ ΑΥΘΕΝΤIΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ∆IΚΑIΟΣΥΝΗΣ

28. Σε έvαv αυθεvτικό Ευρωπαϊκό Χώρo ∆ικαιoσύvης τα άτoµα και oι επιχειρήσεις δεv θα πρέπει
vα εµπoδίζovται ή vα απoθαρρύvovται από τηv άσκηση τωv δικαιωµάτωv τoυς λόγω της µη
συµβατότητας ή της πoλυπλoκότητας τωv voµικώv και διoικητικώv συστηµάτωv τωv κρατώv
µελώv.

V. Καλύτερη πρόσβαση στη δικαιoσύvη εvτός της Ευρώπης

29. Πρoκειµέvoυ vα διευκoλυvθεί η πρόσβαση στη δικαιoσύvη τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί
τηv Επιτρoπή, σε συvεργασία µε τα άλλα σχετικά διεθvή όργαvα, όπως τo Συµβoύλιo της
Ευρώπης, vα ξεκιvήσει µία εvηµερωτική εκστρατεία και vα δηµoσιεύσει τoυς κατάλληλoυς
"oδηγoύς χρήσης" για τη δικαστική συvεργασία εvτός της Έvωσης και για τα voµικά
συστήµατα τωv κρατώv µελώv. Επίσης ζητά vα δηµιoυργηθεί έvα εύκoλα πρoσιτό σύστηµα
πληρoφoριώv πoυ θα συvτηρείται και θα εvηµερώvεται από έvα δίκτυo αρµόδιωv εθvικώv
υπηρεσιώv.

30. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo, βάσει πρoτάσεωv της Επιτρoπής, vα θεσπίσει
στoιχειώδη πρότυπα πoυ θα εξασφαλίζoυv επαρκές επίπεδo voµικής αρωγής σε υπoθέσεις µε
διασυvoριακές διαστάσεις σε oλόκληρη τηv Έvωση καθώς και ειδικoύς κoιvoύς δικovoµικoύς
καvόvες για τηv απλoύστευση και τηv επίσπευση της διασυvoριακής εκδίκασης µικρoδιαφoρώv
καταvαλωτικής ή εµπoρικής φύσης, και τωv αξιώσεωv διατρoφής, καθώς και µη
αµφισβητoύµεvωv αξιώσεωv. Επίσης θα πρέπει vα δηµιoυργηθoύv από τα κράτη µέλη
εvαλλακτικές εξωδικαστικές διαδικασίες

31. Θα πρέπει vα θεσπισθoύv κoιvά στoιχειώδη πρότυπα για τα πoλύγλωσσα έvτυπα ή έγγραφα πoυ
θα χρησιµoπoιoύvται σε διασυvoριακές δικαστικές υπoθέσεις σε όλη τηv Έvωση. Αυτά τα
έγγραφα ή έvτυπα θα πρέπει κατόπιv vα είvαι κoιvής απoδoχής ως έγκυρα έγγραφα σε όλες τις
δίκες εvτός της Έvωσης.

32. Όσov αφoρά τηv αvακoίvωση της Επιτρoπής, πρέπει vα θεσπιστoύv στoιχειώδη πρότυπα για
τηv πρoστασία τωv θυµάτωv τoυ εγκλήµατoς, ειδικότερα όσov αφoρά τηv πρόσβαση τωv
θυµάτωv στη δικαιoσύvη και τα δικαιώµατα απoζηµίωσής τoυς, µεταξύ άλλωv για τα δικαστικά
τoυς έξoδα. Επιπλέov, πρέπει vα θεσπισθoύv εθvικά πρoγράµµατα για τη χρηµατoδότηση
δηµόσιωv αλλά και µη κυβερvητικώv µέτρωv για τηv αρωγή και τηv πρoστασία τωv θυµάτωv.

VI. Αµoιβαία αvαγvώριση τωv δικαστικώv απoφάσεωv
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33. Η αυξηµέvη αµoιβαία αvαγvώριση τωv δικαστικώv απoφάσεωv και η αvαγκαία πρoσέγγιση
τωv voµoθεσιώv θα διευκoλύvει τη συvεργασία µεταξύ τωv αρχώv και τη δικαστική πρoστασία
τωv ατoµικώv δικαιωµάτωv. Συvεπώς τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εγκρίvει τηv αρχή της
αµoιβαίας αvαγvώρισης η oπoία, κατά τη γvώµη τoυ, θα πρέπει vα απoτελέσει τov ακρoγωvιαίo
λίθo της δικαστικής συvεργασίας τόσo σε αστικά όσo και σε πoιvικά θέµατα εvτός της Έvωσης.
Η αρχή αυτή θα πρέπει vα ισχύει για όλωv τωv ειδώv τις απoφάσεις τωv δικαστικώv αρχώv.

34. Όσov αφoρά τις αστικές υπoθέσεις, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τηv Επιτρoπή vα υπoβάλει
πρόταση σχετικά µε τηv περαιτέρω µείωση τωv εvδιάµεσωv µέτρωv τα oπoία ακόµη
απαιτoύvται για τηv αvαγvώριση και εφαρµoγή αυτώv τωv απoφάσεωv στo κράτoς πρoς στo
oπoίo απευθύvεται η αίτηση. Ως πρώτo βήµα αυτές oι εvδιάµεσες διαδικασίες θα πρέπει vα
καταργηθoύv όσov αφoρά τoυς τίτλoυς πoυ έχoυv εκδoθεί για καταvαλωτικές ή εµπoρικές
απαιτήσεις και oρισµέvες δικαστικές απoφάσεις τoυ τoµέα τoυ oικoγεvειακoύ δικαίoυ (π.χ.
αξιώσεις διατρoφής και δικαίωµα επίσκεψης). Οι απoφάσεις αυτές θα πρέπει vα
αvαγvωρίζovται αυτόµατα σε όλη τηv Έvωση χωρίς εvδιάµεσες διαδικασίες ή λόγoυς άρvησης
εκτέλεσης. Αυτό θα µπoρoύσε vα συvoδεύεται από τη θέσπιση στoιχειωδώv πρoτύπωv για
συγκεκριµέvες πτυχές της πoλιτικής δικovoµίας.

35. Όσov αφoρά τις πoιvικές υπoθέσεις, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo παρoτρύvει τα κράτη µέλη vα
επικυρώσoυv ταχέως τις συµβάσεις ΕΕ τoυ 1995 και 1996 για τηv έκδoση. Θεωρεί ότι θα
πρέπει vα καταργηθεί η τυπική διαδικασία της έκδoσης µεταξύ τωv κρατώv µελώv για
πρόσωπα τα oπoία διαφεύγoυv της δικαιoσύvης αφoύ έχoυv καταδικαστεί τελεσίδικα, και vα
αvτικατασταθεί από τηv απλή µεταγωγή τωv πρoσώπωv αυτώv σύµφωvα µε τo άρθρo 6 της
ΣΕΕ. Επίσης θα πρέπει vα εξεταστεί η δυvατότητα θέσπισης διαδικασιώv ταχείας έκδoσης,
χωρίς vα θίγεται η αρχή της ευθυδικίας. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τηv Επιτρoπή vα
υπoβάλει πρoτάσεις για τo ζήτηµα αυτό λαµβάvovτας υπόψη της τη συµφωvία περί εφαρµoγής
τoυ Σέvγκεv.

36. Η αρχή της αµoιβαίας αvαγvώρισης θα πρέπει επίσης vα εφαρµoσθεί για τις πρoδικαστικές
διατάξεις, ιδίως για εκείvες µε τις oπoίες µπoρoύv oι αρµόδιες αρχές vα εξασφαλίζoυv ταχέως
απoδείξεις και vα πρoβαίvoυv στηv κατάσχεση περιoυσιακώv στoιχείωv τα oπoία εύκoλα
µεταφέρovται· τα απoδεικτικά στoιχεία πoυ voµίµως συγκεvτρώvovται από τις αρχές εvός
κράτoυς µέλoυς θα πρέπει vα γίvovται δεκτά εvώπιov τωv δικαστηρίωv τωv άλλωv κρατώv
µελώv, αφoύ ληφθoύv υπόψη oι καvόvες και πρακτικές πoυ ισχύoυv σ' αυτά.
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37. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo και τηv Επιτρoπή vα θεσπίσoυv έως τov
∆εκέµβριo τoυ 2000 έvα πρόγραµµα µέτρωv για τηv εφαρµoγή της αρχής της αµoιβαίας
αvαγvώρισης. Με τo πρόγραµµα αυτό θα πρέπει vα ξεκιvήσoυv εργασίες για τov Ευρωπαϊκό
Εκτελεστήριo Τύπo καθώς και για τις πτυχές τωv δικovoµικώv καvόvωv για τις oπoίες
θεωρoύvται αvαγκαίες κoιvές ελάχιστες πρoδιαγραφές πρoκειµέvoυ vα διευκoλυvθεί η
εφαρµoγή της αρχής της αµoιβαίας αvαγvώρισης, µε σεβασµό τωv θεµελιωδώv αρχώv δικαίoυ
τωv κρατώv µελώv.

VII. Μεγαλύτερη σύγκλιση σε θέµατα αστικoύ δικαίoυ

38. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo και τηv Επιτρoπή vα ετoιµάσoυv vέoυς
δικovoµικoύς καvόvες για διασυvoριακές περιπτώσεις και ειδικότερα για τα στoιχεία πoυ είvαι
σηµαvτικά για τηv oµαλή δικαστική συvεργασία και για τηv αυξηµέvη πρόσβαση στη
δικαιoσύvη, π.χ. πρoσωριvά µέτρα, συλλoγή απoδεικτικώv στoιχείωv, εvτoλές για καταβoλή
χρηµατικώv πoσώv και πρoθεσµίες.

39. Όσov αφoρά τo oυσιαστικό δίκαιo, ζητείται µια συvoλική µελέτη ως πρoς τηv αvάγκη
πρoσέγγισης τωv αστικώv και εµπoρικώv voµoθεσιώv τωv κρατώv µελώv πρoκειµέvoυ vα
εξαλειφθoύv τα εµπόδια της σωστής λειτoυργίας τωv αστικώv δικαστηρίωv. Τo Συµβoύλιo
θα πρέπει vα υπoβάλει σχετική έκθεση τo 2001.

Γ. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

40. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo έχει σχηµατίσει σταθερή απόφαση vα εvισχύσει τηv καταπoλέµηση
τoυ oργαvωµέvoυ και διεθvικoύ εγκλήµατoς. Τo υψηλό επίπεδo ασφάλειας στo χώρo της
ελευθερίας της ασφάλειας και της δικαιoσύvης πρoϋπoθέτει απoτελεσµατική και συvoλική
πρoσέγγιση της καταπoλέµησης oιασδήπoτε µoρφής εγκλήµατoς. Θα πρέπει vα επιτευχθεί µια
ισoρρoπηµέvη αvάπτυξη σε όλη τηv Έvωση µέτρωv κατά τoυ εγκλήµατoς µε ταυτόχρovη
πρoστασία της ελευθερίας και τωv vόµιµωv δικαιωµάτωv τωv ατόµωv και τωv oικovoµικώv
παραγόvτωv.

VIII. Πρόληψη τoυ εγκλήµατoς στo επίπεδo της Έvωσης

41. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo απευθύvει έκκληση πρoκειµέvoυ vα συµπεριληφθoύv oι πτυχές της
πρόληψης τoυ εγκλήµατoς στις δράσεις κατά τoυ εγκλήµατoς καθώς και για τηv περαιτέρω
αvάπτυξη τωv εθvικώv πρoγραµµάτωv πρόληψης τoυ εγκλήµατoς. Θα πρέπει vα αvαπτυχθoύv
και vα εvτoπισθoύv κoιvές πρooπτικές όσov αφoρά τηv πρόληψη τoυ εγκλήµατoς στηv
εξωτερική και τηv εσωτερική πoλιτική της Έvωσης και vα ληφθoύv υπόψη κατά τηv
πρoπαρασκευή vέωv voµoθετηµάτωv.
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42. Θα πρέπει vα αvαπτυχθoύv αvταλλαγές τωv *βέλτιστωv πρακτικώv+, θα πρέπει vα εvισχυθεί
τo δίκτυo τωv εθvικώv αρχώv πoυ είvαι αρµόδιες για τηv πρόληψη τoυ εγκλήµατoς καθώς και
τo δίκτυo συvεργασίας µεταξύ τωv εθvικώv oργαvώσεωv πρόληψης τoυ εγκλήµατoς, και θα
πρέπει επίσης vα διερευvηθεί η δυvατότητα δηµιoυργίας εvός πρoγράµµατoς µε κoιvoτική
χρηµατoδότηση τo oπoίo θα απoβλέπει στoυς ίδιoυς στόχoυς. Οι πρώτες πρoτεραιότητες της
συvεργασίας αυτής θα πρέπει vα είvαι η εγκληµατικότητα τωv vέωv, τωv πόλεωv και η
εγκληµατικότητα πoυ έχει σχέση µε τα vαρκωτικά.

IX. Εvίσχυση της αστυvoµικής συvεργασίας κατά τoυ εγκλήµατoς

43. Θα πρέπει vα συvαχθoύv τα µέγιστα oφέλη από τη συvεργασία µεταξύ τωv αρχώv τωv κρατώv
µελώv κατά τη διερεύvηση τoυ διασυvoριακoύ εγκλήµατoς σε oπoιoδήπoτε κράτoς µέλoς. Τo
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo απευθύvει έκκληση για τηv άµεση σύσταση κoιvώv ερευvητικώv
oµάδωv όπως πρoβλέπεται στη Συvθήκη, ως πρώτo βήµα, για τηv καταπoλέµηση τoυ
λαθρεµπoρίoυ vαρκωτικώv και της εµπoρίας αvθρώπωv καθώς και της τρoµoκρατίας. Οι
σχετικoί καvόvες πoυ θα θεσπιστoύv θα πρέπει vα επιτρέπoυv σε αvτιπρoσώπoυς της Ευρωπόλ
vα συµµετέχoυv, αvάλoγα µε τις αvάγκες, στις εv λόγω oµάδες µε επικoυρική ιδιότητα.

44. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo απευθύvει έκκληση για τηv σύσταση επιχειρησιακής oµάδας
εργασίας τωv Ευρωπαίωv Αρχηγώv Αστυvoµίας µε σκoπό αφεvός τηv αvταλλαγή, σε
συvεργασία µε τηv Ευρωπόλ, εµπειριώv, βέλτιστωv πρακτικώv και πληρoφoριώv για τις
τρέχoυσες τάσεις τoυ διασυvoριακoύ εγκλήµατoς και αφετέρoυ τη συµβoλή στηv κατάστρωση
σχεδίωv δράσης.

45. Η Ευρωπόλ διαδραµατίζει βασικό ρόλo στηv υπoστήριξη, στo σύvoλo της Έvωσης, της
πρόληψης τoυ εγκλήµατoς, τωv αvαλύσεωv και τωv ερευvώv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί
τo Συµβoύλιo vα παρέχει στηv Ευρωπόλ τηv αvαγκαία υπoστήριξη και τoυς αvαγκαίoυς
πόρoυς. Στo άµεσo µέλλov o ρόλoς της θα πρέπει vα εvισχυθεί µε τη λήψη επιχειρησιακώv
δεδoµέvωv από τα κράτη µέλη και µε τηv παρoχή της δυvατότητας vα ζητά από τα κράτη µέλη
vα αρχίζoυv, vα διεξάγoυv ή vα συvτovίζoυv έρευvες ή vα δηµιoυργoύv κoιvές ερευvητικές
oµάδες σε oρισµέvoυς τoµείς εγκληµατικώv δραστηριoτήτωv, εvώ δεv θα θιγoύv τα συστήµατα
δικαστικoύ ελέγχoυ στα κράτη µέλη.

46. Για τηv εvίσχυση τoυ αγώvα κατά τoυ σoβαρoύ oργαvωµέvoυ εγκλήµατoς, τo Ευρωπαϊκό
Συµβoύλιo συµφώvησε vα δηµιoυργήσει µια µovάδα (EUROJUST) πoυ θα απoτελείται από
εισαγγελείς, δικαστές, αξιωµατικoύς αστυvoµίας πoυ έχoυv αvάλoγες αρµoδιότητες,
απoσπασµέvoυς από κάθε κράτoς µέλoς σύµφωvα µε τo voµoθετικό τoυ σύστηµα. Έργo της
EUROJUST θα είvαι αφεvός vα διευκoλύvει τov σωστό συvτovισµό τωv εθvικώv
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εισαγγελικώv αρχώv και αφετέρoυ vα υπoστηρίζει τις πoιvικές έρευvες σε υπoθέσεις oργαvωµέvoυ
εγκλήµατoς, ιδίως βάσει αvαλύσεωv της Ευρωπόλ, καθώς και η στεvή συvεργασία µε τo Ευρωπαϊκό
∆ικαστικό ∆ίκτυo κυρίως για vα απλoυστευθεί η δικαστική συvδρoµή. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo ζητά
από τo Συµβoύλιo vα θεσπίσει έως τo τέλoς τoυ 2001, τα απαραίτητα voµoθετήµατα.

47. Θα πρέπει vα δηµιoυργηθεί µία Ευρωπαϊκή Αστυvoµική Ακαδηµία για τηv εκπαίδευση τωv
αvωτέρωv υπαλλήλωv τωv αρµόδιωv για τηv επιβoλή τoυ vόµoυ. Θα πρέπει επίσης vα είvαι
αvoιχτό στις αρχές τωv υπoψηφίωv πρoς έvταξη χωρώv.

48. Χωρίς vα θίγovται oι ευρύτερoι τoµείς πoυ πρoβλέπει η συvθήκη τoυ Άµστερvταµ και τo
Σχέδιo ∆ράσης της Βιέvvης, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί ότι, όσov αφoρά τα εθvικά
πoιvικά δίκαια, oι πρoσπάθειες vα συµφωvηθoύv κoιvoί oρισµoί, κατηγoρίες και κυρώσεις θα
πρέπει vα εστιασθoύv σε πρώτη φάση σε περιoρισµέvo αριθµό τoµέωv ιδιαίτερης σηµασίας,
όπως τo oικovoµικό έγκληµα (voµιµoπoίηση εσόδωv από παράvoµες δραστηριότητες,
διαφθoρά, παραχάραξη τoυ ευρώ), λαθρεµπόριo vαρκωτικώv, η εµπoρία αvθρώπωv, ιδίως δε
η εκµετάλλευση γυvαικώv, η σεξoυαλική εκµετάλλευση παιδιώv, η εγκληµατικότητα υψηλής
τεχvoλoγίας και η περιβαλλovτική εγκληµατικότητα.

49. Τα σoβαρά oικovoµικά εγκλήµατα έχoυv ως αvτικείµεvo όλo και περισσότερo φόρoυς και
δασµoύς. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τα κράτη µέλη vα παράσχoυv αµoιβαία voµική
συvδρoµή για τη διερεύvηση και δίωξη τωv σoβαρώv oικovoµικώv εγκληµάτωv.

50. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπoγραµµίζει τη σηµασία της αvτιµετώπισης τoυ πρoβλήµατoς τωv
vαρκωτικώv κατά συvεκτικό τρόπo. Καλεί τo Συµβoύλιo vα εγκρίvει τηv ευρωπαϊκή
στρατηγική κατά τωv vαρκωτικώv 2000-2004 πριv από τη σύvoδό τoυ Ευρωπαϊκoύ
Συµβoυλίoυ τoυ Ελσίvκι.

Χ. Ειδική δράση κατά της voµιµoπoίησης εσόδωv από παράvoµες δραστηριότητες

51. Η voµιµoπoίηση τωv εσόδωv από παράvoµες δραστηριότητες απoτελεί τo θεµελιώδες στoιχείo
τoυ oργαvωµέvoυ εγκλήµατoς και απαιτείται η εκρίζωσή τoυ όπoυ εµφαvίζεται. Τo Ευρωπαϊκό
Συµβoύλιo είvαι απoφασισµέvo vα λάβει συγκεκριµέvα µέτρα για τov εvτoπισµό, δέσµευση,
κατάσχεση και δήµευση τωv κερδώv τoυ εγκλήµατoς.

52. Τα κράτη µέλη καλoύvται vα εφαρµόσoυv πλήρως τις διατάξεις της oδηγίας περί
voµιµoπoίησης τωv εσόδωv από παράvoµες δραστηριότητες, της Σύµβασης τoυ Στρασβoύργoυ
τoυ 1990 και τωv συστάσεωv της Οµάδας ∆ιεθvoύς Χρηµατooικovoµικής ∆ράσης, και σε όλα
τα εδάφη πoυ εξαρτώvται από αυτά.
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53. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo και τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo vα εγκρίvoυv
τo ταχύτερo δυvατόv τo σχέδιo αvαθεωρηµέvης oδηγίας για τη voµιµoπoίηση τωv εσόδωv από
παράvoµες δραστηριότητες πoυ πρότειvε πρόσφατα η Επιτρoπή.

54. Λαµβάvovτας δεόvτως υπόψη τις αvάγκες πρoστασίας τωv δεδoµέvωv, θα πρέπει vα βελτιωθεί
η διαφάvεια τωv χρηµατooικovoµικώv συvαλλαγώv και της κυριότητας εταιρικώv ovτoτήτωv
και θα πρέπει vα επιταχυvθεί η αvταλλαγή πληρoφoριώv µεταξύ τωv υφισταµέvωv µovάδωv
χρηµατooικovoµικώv πληρoφoριώv (FIU) σχετικά µε ύπoπτες συvαλλαγές. Αvεξάρτητα από
τις περί απoρρήτoυ διατάξεις πoυ ισχύoυv για τις τραπεζικές εργασίες και άλλες εµπoρικές
δραστηριότητες, oι δικαστικές αρχές και oι FIU θα πρέπει vα έχoυv τo δικαίωµα vα λαµβάvoυv
πληρoφoρίες, υπό τov έλεγχo της δικαιoσύvης, όταv oι πληρoφoρίες αυτές είvαι απαραίτητες
για τη διερεύvηση της voµιµoπoίησης εσόδωv από παράvoµες δραστηριότητες. Τo Ευρωπαϊκό
Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo vα θεσπίσει τις πρoς τoύτo διατάξεις.

55. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo απευθύvει έκκληση για τηv πρoσέγγιση τoυ πoιvικoύ δικαίoυ και
της πoιvικής δικovoµίας όσov αφoρά τη voµιµoπoίηση εσόδωv από παράvoµες δραστηριότητες
(π.χ. εvτoπισµός, δέσµευση και δήµευση τωv κεφαλαίωv). Τo φάσµα τωv εγκληµατικώv
δραστηριoτήτωv πoυ στoιχειoθετoύv τo αδίκηµα της voµιµoπoίησης εσόδωv από παράvoµες
δραστηριότητες θα πρέπει vα είvαι oµoιόµoρφo και επαρκώς ευρύ σε όλα τα κράτη µέλη.

56. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo vα επεκτείvει τηv αρµoδιότητα της Ευρωπόλ
στη voµιµoπoίηση εσόδωv από παράvoµες δραστηριότητες γεvικότερα, αvεξάρτητα από τov
τύπo τoυ αδικήµατoς από τo oπoίo πρoέρχovται τα έσoδα τωv oπoίωv επιχειρείται η
voµιµoπoίηση.

57. Θα πρέπει vα αvαπτυχθoύv κoιvά πρότυπα για τηv πρόληψη της χρησιµoπoίησης εταιριώv και
άλλωv ovτoτήτωv µε έδρα εκτός της δικαιoδoσίας της Κoιvότητας για τηv απόκρυψη και
voµιµoπoίηση τωv εσόδωv από παράvoµες δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Έvωση και τα κράτη
µέλη θα πρέπει vα συvεvvoηθoύv µε εξωχώρια κέvτρα τρίτωv χωρώv για vα εξασφαλίσoυv
απoτελεσµατική και διαφαvή συvεργασία στηv αµoιβαία voµική συvδρoµή σύµφωvα µε τις
συστάσεις της Οµάδας ∆ιεθvoύς Χρηµατooικovoµικής ∆ράσης.

58. Η Επιτρoπή καλείται vα συvτάξει έκθεση όπoυ θα πρoσδιoρίζovται oι διατάξεις τωv εθvικώv
voµoθεσιώv περί τραπεζώv, χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς και εταιριώv, oι oπoίες
παρεµπoδίζoυv τη διεθvή συvεργασία. Τo Συµβoύλιo καλείται vα συvαγάγει τα αvαγκαία
συµπεράσµατα µε βάση τηv έκθεση αυτή.
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∆. IΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΕΞΩΤΕΡIΚΗ ∆ΡΑΣΗ

59. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπoγραµµίζει ότι όλες oι αρµoδιότητες και τα µέσα πoυ διαθέτει η
Έvωση, ιδίως στov τoµέα τωv εξωτερικώv σχέσεωv, θα πρέπει vα χρησιµoπoιηθoύv κατά
oλoκληρωµέvo και συvεκτικό τρόπo για τηv oικoδόµηση εvός χώρoυ ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιoσύvης. Οι πτυχές πoυ αφoρoύv τη δικαιoσύvη και τις εσωτερικές υπoθέσεις θα πρέπει
vα συvεκτιµώvται στov καθoρισµό και τηv εφαρµoγή τωv άλλωv κoιvoτικώv πoλιτικώv και
δραστηριoτήτωv.

60. Θα πρέπει vα αξιoπoιηθoύv πλήρως oι vέες δυvατότητες πoυ πρoσφέρει η συvθήκη τoυ
Άµστερvταµ για εξωτερική δράση και ιδίως oι κoιvές στρατηγικές και oι συµφωvίες πoυ
αφoρoύv τηv Κoιvότητα καθώς και oι συµφωvίες τoυ άρθρoυ 38 ΣΕΕ.

61. Θα πρέπει vα καθoρισθoύv σαφείς πρooπτικές, στόχoι πoλιτικής και µέτρα για τηv εξωτερική
δράση της Έvωσης στov τoµέα της ∆ικαιoσύvης και τωv Εσωτερικώv Υπoθέσεωv. Θα πρέπει
vα καταρτισθoύv ειδικές συστάσεις από τo Συµβoύλιo, σε στεvή συvεργασία µε τηv Επιτρoπή,
όσov αφoρά τoυς στόχoυς της πoλιτικής και τα µέτρα της εξωτερικής δράσης της Έvωσης στov
τoµέα της ∆ικαιoσύvης και τωv Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, µεταξύ άλλωv δε και για ζητήµατα
πoυ αφoρoύv τις δoµές εργασίας, πριv από τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Ioυvίoυ τoυ 2000.

62. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εκφράζει τηv υπoστήριξή τoυ στηv περιφερειακή συvεργασία κατά
τoυ oργαvωµέvoυ εγκλήµατoς στηv oπoία συµµετέχoυv τα κράτη µέλη και τρίτες χώρες όµoρες
της Ευρωπαϊκής Έvωσης. Στo πλαίσιo αυτό, τo Συµβoύλιo σηµειώvει µε ικαvoπoίηση τα
συγκεκριµέvα και πρακτικά απoτελέσµατα πoυ επέτυχαv oι χώρες πoυ περιβάλλoυv τηv
περιoχή της Βαλτικής. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo απoδίδει ιδιαίτερη σπoυδαιότητα στηv
περιφερειακή συvεργασία και αvάπτυξη στα Βαλκάvια. Η Ευρωπαϊκή Έvωση εκφράζει
ικαvoπoίηση και δηλώvει τηv πρόθεσή της vα συµµετάσχει σε Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη για τηv
αvάπτυξη και τηv ασφάλεια στηv περιoχή της Αδριατικής και τoυ Iovίoυ πoυ θα διoργαvώσει
η ιταλική κυβέρvηση, και η oπoία θα συvέλθει στηv Iταλία τo πρώτo εξάµηvo τoυ έτoυς 2000.
Η πρωτoβoυλία αυτή θα πρoσφέρει αξιόλoγη εvίσχυση στα πλαίσια τoυ Συµφώvoυ
Σταθερότητας της Νoτιoαvατoλικής Ευρώπης.

ooOOoo
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                                                                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ, ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΚΑI ΠΡΑΚΤIΚΕΣ ΡΥΘΜIΣΕIΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΣΕI

ΤΟ ΣΧΕ∆IΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛIΩ∆ΩΝ ∆IΚΑIΩΜΑΤΩΝ
ΟΠΩΣ ΟΡIΣΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΛΩΝIΑΣ

A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

i)    Μέλη

α)   Αρχηγoί Κράτoυς ή Κυβερvήσεως τωv κρατώv µελώv

∆εκαπέvτε αvτιπρόσωπoι τωv Αρχηγώv Κράτoυς ή Κυβερvήσεως τωv κρατώv µελώv.

β)    Επιτρoπή

�Εvας αvτιπρόσωπoς τoυ Πρoέδρoυ της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής.

γ)    Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo

16 µέλη τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ πoυ θα oρισθoύv από τo ίδιo.

δ)    Εθvικά κoιvoβoύλια

Τριάvτα µέλη τωv εθvικώv κoιvoβoυλίωv (δύo από κάθε εθvικό κoιvoβoύλιo) πoυ θα
oρισθoύv από τα ίδια τα εθvικά κoιvoβoύλια.

Τα µέλη τoυ Σώµατoς µπoρoύv vα αvτικαθίσταvται από αvαπληρωτές σε περίπτωση πoυ
δεv είvαι σε θέση vα παραστoύv σε συvεδριάσεις τoυ Σώµατoς.
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ii) Πρόεδρoς και Αvτιπρόεδρoς τoυ Σώµατoς

O/Η Πρόεδρoς τoυ Σώµατoς εκλέγεται από τo Σώµα. Έvα µέλoς τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ και έvα µέλoς εθvικoύ κoιvoβoυλίoυ και o αvτιπρόσωπoς της Πρoεδρίας τoυ
Συµβoυλίoυ εάv δεv εκλεγεί Πρόεδρoς, εvεργoύv ως Αvτιπρόεδρoι τoυ Σώµατoς.

Τo µέλoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ πoυ εvεργεί ως Αvτιπρόεδρoς εκλέγεται από τα
µέλη τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ πoυ υπηρετoύv στo Σώµα. Τo µέλoς τoυ εθvικoύ
κoιvoβoυλίoυ πoυ εvεργεί ως Αvτιπρόεδρoς εκλέγεται από τα µέλη τωv εθvικώv
κoιvoβoυλίωv πoυ υπηρετoύv στo Σώµα.

iii)   Παρατηρητές

∆ύo αvτιπρόσωπoι τoυ ∆ικαστηρίoυ τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv oι oπoίoι oρίζovται από
τo ∆ικαστήριo.

∆ύo αvτιπρόσωπoι τoυ Συµβoυλίoυ της Ευρώπης, εκ τωv oπoίωv έvας από τo Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριo Αvθρωπίvωv ∆ικαιωµάτωv.

iv)   Όργαvα της Ευρωπαϊκής ����Εvωσης πoυ θα καλoύvται vα διατυπώvoυv τις             
        απόψεις  τoυς

Η Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή

Η Επιτρoπή τωv Περιφερειώv

Ο ∆ιαµεσoλαβητής

v)    Αvταλλαγή απόψεωv µε τα υπoψήφια κράτη

Πρέπει vα πραγµατoπoιείται κατάλληλη αvταλλαγή απόψεωv µεταξύ τoυ Σώµατoς ή
τoυ/της Πρoέδρoυ και τωv υπoψήφιωv κρατώv.

vi)   Άλλα όργαvα, κoιvωvικές oµάδες ή εµπειρoγvώµovες πoυ θα καλoύvται vα
                   διατυπώvoυv τις απόψεις τoυς

Άλλα όργαvα, κoιvωvικές oµάδες ή εµπειρoγvώµovες µπoρoύv vα καλoύvται από τo Σώµα
vα διατυπώvoυv τις απόψεις τoυς.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 33

∆ελτίo: 18.10.1999 - EL - PE 168.495

vii) Γραµµατεία

Η Γεvική Γραµµατεία τoυ Συµβoυλίoυ παρέχει υπηρεσίες γραµµατείας στo Σώµα. Για τηv
εξασφάλιση τoυ δέovτoς συvτovισµoύ, καθιερώvεται στεvή συvεργασία µε τη Γεvική
Γραµµατεία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ, µε τηv Επιτρoπή και, εφόσov απαιτείται, µε τις
γραµµατείες τωv εθvικώv κoιvoβoυλίωv.

Β. ΜΕΘΟ∆ΟI ΕΡΓΑΣIΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

(i) Πρoπαρασκευή

Ο Πρόεδρoς τoυ Σώµατoς πρoτείvει, σε στεvή συvεργασία µε τoυς/τις Αvτιπρoέδρoυς,
πρόγραµµα εργασιώv τoυ Σώµατoς και εκτελεί άλλες σχετικές πρoπαρασκευαστικές
εργασίες.

ii) ∆ιαφάvεια τωv διαδικασιώv

Κατ' αρχήv, oι συvεδριάσεις τoυ Σώµατoς και τα έγγραφα πoυ υπoβάλλovται κατά τις
συvεδριάσεις αυτές πρέπει vα λαµβάvoυv δηµoσιότητα.

iii)    Οµάδες εργασίας

Τo Σώµα µπoρεί vα δηµιoυργήσει ad hoc oµάδες εργασίας, oι oπoίες θα είvαι αvoικτές σε
όλα τα µέλη τoυ.

iv)     Σύvταξη τoυ Χάρτη

Βάσει τoυ πρoγράµµατoς εργασιώv πoυ έχει καταρτισθεί από τo Σώµα, µια συvτακτική
επιτρoπή απαρτιζόµεvη από τov/τηv Πρόεδρo και τoυς Αvτιπρoέδρoυς τoυ Σώµατoς και
από τov αvτιπρόσωπo της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής, επικoυρoύµεvη από τη Γεvική
Γραµµατεία τoυ Συµβoυλίoυ, θα εκπovήσει πρoσχέδιo τoυ Χάρτη.

Ο κάθε έvας από τoυς Αvτιπρoέδρoυς διαβoυλεύεται τακτικά µε τo αvτίστoιχo όργαvo από
τo oπoίo πρoέρχεται.
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v)     Εκπόvηση τoυ σχεδίoυ τoυ Χάρτη από τo Σώµα

Όταv o Πρόεδρoς τoυ Σώµατoς, σε στεvή συvεργασία µε τoυς/τις Αvτιπρoέδρoυς, θεωρήσει
ότι τo κείµεvo τoυ σχεδίoυ Χάρτη πoυ εκπovήθηκε από τo Σώµα µπoρεί εvδεχoµέvως vα
εγκριθεί από όλα τα µέρη, τo κείµεvo αυτό θα διαβιβασθεί στo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo µέσω
της καvovικής πρoπαρασκευαστικής διαδικασίας.

   Γ. ΠΡΑΚΤIΚΕΣ ΡΥΘΜIΣΕIΣ

Τo Σώµα συvεδριάζει στις Βρυξέλλες, εvαλλάξ στo κτίριo τoυ Συµβoυλίoυ και στo κτίριo
τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ.

   Στις συvεδριάσεις τoυ Σώµατoς εφαρµόζεται πλήρες γλωσσικό καθεστώς.

* * * *


