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Τα ενηµερωτικά δελτία που συντάσσει η Οµάδα Εργασίας της Γραµµατείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “∆ιεύρυνση” έχουν σκοπό να παρουσιάσουν µε συστηµατικό, 
συνοπτικό τρόπο την πρόοδο των συζητήσεων όσον αφορά τις διάφορες πτυχές της διεύρυνσης της Ένωσης και τις θέσεις που υιοθετούν τα κράτη µέλη, οι υποψήφιες χώρες και 
τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Τα ενηµερωτικά δελτία θα αναθεωρούνται µε βάση τα νέα στοιχεία, καθώς οι διαπραγµατεύσεις θα προχωρούν. Τα ακόλουθα δελτία έχουν ήδη 
δηµοσιευθεί: 
 
Αριθ. Τίτλος         Αριθ. PE  Ηµεροµηνία Γλώσσες 
 
1  Η Κύπρος και η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση                  167.284/αναθ. 5  21.10.99 Όλες 
2             Η Ουγγαρία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης                   167.296/αναθ. 2               01.02.99                                                 Όλες 
3  Η Ρουµανία και η προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση   167.297/αναθ. 2 26.02.99 Όλες 
4  Η Τσεχική ∆ηµοκρατία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 167.335/αναθ. 3 18.10.99 Όλες 
5  Η Μάλτα και οι σχέσεις της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση  167.350/αναθ. 3 01.07.99 Όλες 
6  Η Βουλγαρία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  167.392/αναθ. 3 11.10.99 Όλες 
7  Η Τουρκία και οι σχέσεις της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση  167.407/αναθ. 2 17.06.99 Όλες 
8  Η Εσθονία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης   167.409/αναθ. 2 18.11.98 Όλες 
9  Η Σλοβενία και η προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση  167.531/αναθ. 2 11.11.99 Όλες 
10  Η Λεττονία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  167.532/αναθ. 3 18.01.00 Όλες 
11  Η Λιθουανία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  167.533/αναθ. 3 23.11.99 Όλες 
12  Η Πολωνία και η προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση  167.587/αναθ. 3 25.10.99 Όλες 
13  Η Σλοβακία και η προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση  167.609/αναθ. 2 20.08.99 Όλες 
14  Η Ρωσία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης   167.734/αναθ. 2 25.10.99 Όλες 
15  Θεσµικές πτυχές της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  167.299/αναθ. 1 21.06.99 DE-EN-ES -FR-IT 
16  Έλεγχος και προστασία των οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
  στην προοπτική της διεύρυνσης     167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Η περιβαλλοντική πολιτική και η διεύρυνση    167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  ∆ηµοσιονοµικές πτυχές της διεύρυνσης    167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Η δηµοκρατία και ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου στη διαδικασία 
  διεύρυνσης της ΕΕ      167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  Η διεύρυνση της ΕΕ και η Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή  167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Στατιστικό παράρτηµα σχετικά µε τη διεύρυνση της ΕΕ  167.614/αναθ. 6 13.10.99 EN 
23  Τα νοµικά προβλήµατα της διεύρυνσης    167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Η προενταξιακή στρατηγική για τη διεύρυνση της ΕΕ   167.631  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Η συνεργασία στους τοµείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων στη 
  διαδικασία διεύρυνσης      167.690/αναθ.1 30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26  Τα δικαιώµατα της γυναίκας και η διεύρυνση της ΕΕ   167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Η διεύρυνση και η γεωργία     167.741  03.09.98        DE-EN-ES-FR-IT 
28  Η Ελβετία και η διεύρυνση     167.777/αναθ. 1 08.03.99      Όλες 
29  Η διεύρυνση και η αλιεία      167.799  12.10.98 Όλες 
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Αριθ. Τίτλος         Αριθ. PE  Ηµεροµηνία Γλώσσες 
 
30  Η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφαλείας και η διεύρυνση της ΕΕ 167.822/αναθ. 1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT   
31  Η ασφάλεια και η άµυνα και η διεύρυνση της ΕΕ   167.877  30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (ΕΟΧ) και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 167.887  17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Το πρόγραµµα PHARE και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 167.944  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 167.962/αναθ. 1 20.10.99 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Η βιοµηχανική πολιτική και η διεύρυνση της ΕΕ   167.963/αναθ. 1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Η Ατζέντα 2000 και η διεύρυνση της ΕΕ    168.008/αναθ. 2 16.12.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Η διεύρυνση και οι εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις   168.062/αναθ. 1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία διεύρυνσης 168.065  27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Κοινωνικές πτυχές της διεύρυνσης της ΕΕ    168.115/αναθ. 1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Πυρηνική ασφάλεια στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 168.257  22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Η κοινή γνώµη σχετικά µε τη διεύρυνση στα κράτη µέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες 168.296  22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Η ρωσική µειονότητα στα Κράτη της Βαλτικής και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 168.307  03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Η ενεργειακή πολιτική και η διεύρυνση της ΕΕ   168.394  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  Η πολιτική µεταφορών και η διεύρυνση της ΕΕ   168.459  28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT  
 
Για αντίγραφα των παραπάνω ενηµερωτικών δελτίων, απευθυνθείτε: στην κ. E. Deguffroy, Λουξεµβούργο, SCH Αίθουσα 602, τηλ. (352) 4300-2290 
         Οµάδα Εργασίας “∆ιεύρυνση”, Βρυξέλλες, LEO 06D119,, Τηλ. (32 2) 284 2381 /φαξ: (32 2) 284 4984 
         Οµάδα Εργασίας “∆ιεύρυνση”, Στρασβούργο, IP2 447, Tηλ. (33 3) 8817-4408 / φαξ: (33 3) 8817-9059 
 
 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement   INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 
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Ι.    ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, το ∆εκέµβριο του 1999, να αρχίσουν επίσηµες ενταξιακές 
διαπραγµατεύσεις µε τη Λεττονία το Φεβρουάριο του 2000 έδωσε ώθηση στη Λεττονία. Η απόφαση 
ελήφθη µετά τη δηµοσίευση της δεύτερης περιοδικής έκθεσης της Επιτροπής σχετικά µε την 
επιτευχθείσα πρόοδο στην κατεύθυνση της προσχώρησης, η οποία επεσήµανε ότι έχει σηµειωθεί 
σηµαντική πρόοδος σε πολλούς τοµείς. Ωστόσο, η έκθεση επεσήµανε επίσης την ανάγκη 
µεγαλύτερης προσπάθειας σε ορισµένους τοµείς, και ιδίως στη δηµόσια διοίκηση. 
 
Η απόφαση της ΕΕ για την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων ήταν η κυριότερη πολιτική 
εξέλιξη. Η άλλη σηµαντική πολιτική εξέλιξη είναι η έγκριση του νόµου για τη γλώσσα, αφού 
προηγούµενο σχέδιο είχε διαβιβαστεί στη Βουλή (Saeima) από την Πρόεδρο Vike-Freiberga. Ο νέος 
νόµος έτυχε θερµής υποδοχής από την ΕΕ και τον Επίτροπο Εθνικών Μειονοτήτων του ΟΟΣΑ. 
Άλλες σηµαντικές εξελίξεις ήταν η παραίτηση του γενικού εισαγγελέα, εν µέσω κατηγοριών 
υπερβολικής πολιτικής παρέµβασης, και η διεξαγωγή έρευνας για τις δραστηριότητες του Konrad 
Kalejs τον καιρό του πολέµου.  
 
 
II. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
α) Νεότερη ιστορία 
Κατά το µεσαίωνα, η Λεττονία βρισκόταν υπό την κατοχή διαφόρων ξένων ηγεµόνων, το 
ενδιαφέρον των οποίων εστιαζόταν στη στρατηγική θέση της χώρας για το εµπόριο και τις ως επί το 
πλείστον ελεύθερες από πάγο ακτές της.  Το 1771, το µεγαλύτερο τµήµα της Λεττονίας τέθηκε υπό 
ρωσική κυριαρχία βάσει της συνθήκης του Nystad.  Το επόµενο έτος, η περιοχή Astern Latgale 
προσαρτήθηκε στη ρωσική επικράτεια κατόπιν της πρώτης διχοτόµησης της Πολωνίας, ενώ η τρίτη 
διχοτόµηση, το 1795, προσέθεσε το ∆ουκάτο της Κουρλάνδης στη ρωσική αυτοκρατορία. Το 
λεττονικό κίνηµα ανεξαρτησίας κέρδισε έδαφος µετά τη ρωσική επανάσταση του 1917, αν και η 
πλήρης ανεξαρτησία επιτεύχθηκε µόλις το 1922, όταν η λεττονική εθνικιστική κυβέρνηση υπό τον 
Karlis Ulmanis κατόρθωσε να εκδιώξει πρώτα τα στρατεύµατα των Μπολσεβίκων και ύστερα 
εκείνα της Γερµανίας. Η ανεξαρτησία δεν διήρκησε πολύ: µε τη Συνθήκη µη επιθέσεως που 
υπεγράφη µεταξύ της Γερµανίας και της Σοβιετικής Ένωσης στις 23 Αυγούστου 1939 οι Βαλτικές 
∆ηµοκρατίες περιήλθαν στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας. 
 
Στις 17 Ιουλίου 1940 εισέβαλαν στη χώρα σοβιετικά στρατεύµατα και η Λεττονία προσαρτήθηκε 
κατ’ ουσίαν κατόπιν νοθείας των εκλογών που ανέδειξαν µια κυβέρνηση η οποία ζητούσε την 
ένταξη της χώρας στη Σοβιετική Ένωση.  Η Γερµανία έθεσε υπό τον έλεγχό της τη Λεττονία το 
1941, µετά την εισβολή της στη Σοβιετική Ένωση, όµως το 1944, ο σοβιετικός Κόκκινος Στρατός 
εκδίωξε τα ναζιστικά στρατεύµατα, αναλαµβάνοντας εκ νέου τον έλεγχο της χώρας.  Η οικονοµία, η 
υποδοµή και η πολιτική ζωή της Λεττονίας ενσωµατώθηκαν στο σοβιετικό σύστηµα, 
συµπεριλαµβανοµένης της εκβιοµηχάνισης της οικονοµίας και της κολεκτιβοποίησης της γεωργίας. 
 Το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Λεττονίας (LCP) µονοπώλησε απόλυτα την εξουσία και όλα τα άλλα 
πολιτικά κόµµατα απαγορεύθηκαν. Έπειτα από το θάνατο του Στάλιν, η άνοδος του Κρούστσεφ 
στην εξουσία οδήγησε για µια σύντοµη περίοδο σε χαλάρωση του κεντρικού ελέγχου από τη 
Μόσχα, την οποία ακολούθησε η επιβολή ακόµη αυστηρότερων µέτρων. Η εθνική συνείδηση άρχισε 
ξανά να δυναµώνει επί Μπρέζνιεφ, εστιαζόµενη κυρίως σε περιβαλλοντικά ζητήµατα και την 
αναβίωση των πολιτιστικών παραδόσεων της Λεττονίας.  
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Οι πολιτικές της glasnost και της perestroika του Μιχαήλ Γκορµπατσώφ οδήγησαν σε περισσότερο 
τολµηρές εκδηλώσεις των Λεττονών αντιφρονούντων µετά το 1985, στις οποίες όµως αντιτάχθηκε 
σθεναρά το καθοδηγούµενο από τη Ρωσία συντηρητικό LCP, υπό την ηγεσία του Boris Pugo.  Το 
Σεπτέµβριο του 1988, ο κ. Pugo µετακινήθηκε στη Μόσχα και αντικαταστάθηκε από το συγκριτικά 
φιλελεύθερο Janis Vargis.  Τον επόµενο µήνα διοργανώθηκε το ιδρυτικό συνέδριο του Λαϊκού 
Μετώπου της Λεττονίας (LTF).  Περίπου κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα ιδρύθηκε το Εθνικό 
Κίνηµα Ανεξαρτησίας της Λεττονίας (LNNK).  Τον Ιούλιο του 1989, το λεττονικό Ανώτατο Σοβιέτ 
ανακήρυξε την εθνική κυριαρχία και την οικονοµική ανεξαρτησία της Λεττονίας. 
 
Στις εκλογές του 1990, το LTF συγκέντρωσε την πλειοψηφία των εδρών στο Ανώτατο Σοβιέτ που 
είχε µετονοµαστεί σε Ανώτατο Συµβούλιο και κήρυξε παράνοµη τη σοβιετική προσάρτηση του 
1940, ψηφίζοντας την επαναφορά του συντάγµατος του 1922.  Ένας από τους ηγέτες του LTF, ο 
Ivars Godmanis, διορίστηκε πρωθυπουργός. Υπό την πίεση των συντηρητικών στη Μόσχα, ο κ. 
Γκορµπατσώφ έστειλε δυνάµεις αλεξιπτωτιστών του Σοβιετικού Υπουργείου Εσωτερικών που 
κατέλαβαν το κέντρο Τύπου στη Ρίγα στις 2 Ιανουαρίου 1991 και το Υπουργείο Εσωτερικών 
Υποθέσεων στις 20 Ιανουαρίου, γεγονότα που οδήγησαν σε ταραχές κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή 
τους τέσσερα άτοµα.  Κατά το δηµοψήφισµα της 3ης  Μαρτίου 1991, το 73,7% των ψηφοφόρων 
ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας, υπερκαλύπτοντας την πλειοψηφία των δύο τρίτων που είχε ορίσει η 
Μόσχα πριν από την απόσχιση.  Το κλίµα άλλαξε µετά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα κατά του κ. 
Γκορµπατσώφ τον Αύγουστο του 1991 (στο οποίο ο Pugo συγκαταλεγόταν µεταξύ των 
συνωµοτών), το οποίο έδωσε στη Λεττονία τη δυνατότητα, στα τέλη του µήνα, να θέσει εκτός νόµου 
το LCP. Το Κρατικό Συµβούλιο της Σοβιετικής Ένωσης αναγνώρισε επίσηµα την ανεξαρτησία της 
Λεττονίας στις 6 Σεπτεµβρίου 1991. 
 
Η ύφεση που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσµα τη γρήγορη πτώση της δηµοτικότητας της 
κυβέρνησης του LTF που ανέλαβε καθήκοντα µετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας. ∆ιασπάστηκε 
και το ίδιο το κόµµα, το οποίο είχε σχεδόν διαλυθεί τον Ιούνιο του 1993, όταν πραγµατοποιήθηκαν 
οι πρώτες εκλογές µετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Λεττονίας. Τις περισσότερες έδρες 
κέρδισε ο ∆ρόµος της Λεττονίας, ένα  κεντροδεξιό κόµµα που είχε ιδρυθεί λίγους µήνες νωρίτερα, 
υπό την ηγεσία του Anatolijs Gorbunovs. Συγκροτήθηκε κυβέρνηση συνασπισµού µε την Ένωση 
Αγροτών (LFU) που εκπροσωπεί τα γεωργικά συµφέροντα. Πρωθυπουργός διορίστηκε ο Valdis 
Birkavs, ηγετικό στέλεχος της LFU. Ένα άλλο µέλος του κόµµατος, ο Guntis Ulmanis, ανιψιός του 
µεσοπολεµικού ηγέτη Karlis Ulmanis, εκλέχθηκε πρόεδρος από τη Saeima τον επόµενο χρόνο. 
Ωστόσο, έκτοτε, οι κυβερνητικοί συνασπισµοί υπήρξαν ασταθείς και οι διαπραγµατεύσεις για το 
σχηµατισµό κυβέρνησης µετά τις εκλογές του 1995 ήταν ιδιαίτερα σκληρές.  
 
β) Θεσµοί 
Το σηµερινό σύνταγµα, που ψηφίστηκε στις 21 Αυγούστου 1991, αποτελεί µια αναθεωρηµένη 
έκδοση του µεσοπολεµικού συντάγµατος της 15ης Φεβρουαρίου 1922.  Η νοµοθετική εξουσία 
ασκείται από τη Saeima, ένα νοµοθετικό σώµα 100 εδρών, που ήταν το κοινοβούλιο της Λεττονίας 
πριν από το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και που αντικατέστησε το Ανώτατο Συµβούλιο 210 εδρών 
µετά τις εκλογές του Ιουνίου του 1993. Το εκλογικό σύστηµα είναι εκείνο της αναλογικής 
αντιπροσώπευσης, απαιτείται δε ποσοστό 5% των συνολικών ψήφων για την αντιπροσώπευση ενός 
κόµµατος στο κοινοβούλιο.  Η κοινοβουλευτική περίοδος είναι τετραετής. 
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Ο πρόεδρος εκλέγεται από το κοινοβούλιο µε µυστική ψηφοφορία, για δύο συνεχόµενες θητείες 
κατ’ ανώτατο όριο. Ο ρόλος του προέδρου είναι ως επί το πλείστον τυπικός, αλλά έχει σηµαντική 
πολιτική εξουσία όσον αφορά στην εξωτερική καθώς και την εσωτερική πολιτική και είναι αρχηγός 
των ενόπλων δυνάµεων. Ο πρόεδρος διορίζει τον πρωθυπουργό, ο οποίος µε τη σειρά του 
σχηµατίζει κυβέρνηση αποδεκτή από τη Saeima. Το δικαίωµα του προέδρου να διαλύει το 
κοινοβούλιο περιπλέκεται από την απαίτηση διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος πριν από τη διενέργεια 
πρόωρων εκλογών. Ο πρόεδρος έχει το δικαίωµα της αρνησικυρίας σε θέµατα νοµοθεσίας, όµως 
αυτή η αρνησικυρία µπορεί να αρθεί από τη Saeima µε ειδική πλειοψηφία. 
 
Η δικαστική εξουσία βασίζεται σε ένα σύστηµα γενικών δικαστηρίων, µε ένα ανώτατο δικαστήριο 
που λειτουργεί ως ανώτατη αρχή για όλες τις ποινικές και τις αστικές υποθέσεις. Τα δικαστικά 
όργανα είναι ανεξάρτητα από κάθε πολιτική επιρροή, τους καταλογίζεται ωστόσο 
αναποτελεσµατικότητα, καθώς παρατηρούνται µεγάλες καθυστερήσεις στην ακροαµατική 
διαδικασία και την εκτέλεση των αποφάσεων.  Το συνταγµατικό δικαστήριο, που αποφασίζει 
σχετικά µε τη συνταγµατικότητα της νοµοθεσίας, συνεδρίασε για πρώτη φορά το 1996.  Το 
ανεξάρτητο γραφείο δικαιωµάτων του ανθρώπου παρακολουθεί την κατάσταση των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου στη Λεττονία και τη συµβατότητά τους µε τους διεθνείς κανόνες.   
 
Οι πλέον πρόσφατες εκλογές στη Λεττονία διενεργήθηκαν στις 3 Οκτωβρίου 1998.  Παράλληλα µε 
τις εκλογές διενεργήθηκε δηµοψήφισµα για την τροποποίηση του νόµου περί ιθαγένειας. Οι εκλογές 
διατήρησαν στις πρώτες θέσεις τα κόµµατα που υποστηρίζουν τη µεταρρύθµιση για τη δηµιουργία 
οικονοµίας της αγοράς καθώς και τη σταθερή πρόοδο όσον αφορά την ένταξη στην ΕΕ και 
σηµατοδότησαν τη συνέχιση της κυβερνητικής πολιτικής για τα εν λόγω ζητήµατα. Πρωθυπουργός 
είναι ο Vilis Kristopans του κόµµατος «∆ρόµος της Λεττονίας». Τα αποτελέσµατα των εκλογών 
ήταν τα εξής: 
 
 
Κόµµα 

 
% ψήφων 

 
Αριθ. εδρών 

 
Λαϊκό Κόµµα (TP) 

 
21,19 

 
24 

 
∆ρόµος της Λεττονίας (LC) 

 
18,05 

 
21 

 
Συντηρητική Ένωση για την Πατρίδα και την Ελευθερία 
(TuB/LNNK) 

 
14,65 

 
17 

 
Κόµµα Εθνικής Οµονοίας 

 
14,12 

 
16 

 
 Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα 

 
12,81 

 
14 

 
Νέο Κόµµα 

 
7,31 

 
8 

 
Λοιπά κόµµατα 

 
11,87 

 
- 

 
Από τα 100 εκλεγµένα µέλη του κοινοβουλίου τα 17 είναι γυναίκες. 
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γ) Πρόσφατες εξελίξεις 
i) Παραίτηση του αρχιδικαστή 
Ο Γενικός Εισαγγελέας Janis Skrastins παραιτήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2000. Οι βουλευτές της 
Saeima συγκέντρωσαν αρκετές υπογραφές για να ζητήσουν τη διενέργεια έρευνας για τις 
δραστηριότητες του γενικού εισαγγελέα. Ωστόσο, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου Andris 
Gulans αποφάσισε να µην προχωρήσει σε µια τέτοια έρευνα. Μετά την παραίτησή του άρχισε να 
οξύνεται όλο και περισσότερο το κλίµα ανησυχίας ως προς τη διενέργεια της έρευνας της λεγόµενης 
υπόθεσης παιδεραστίας, ως αποτέλεσµα καταγγελιών που µεταδόθηκαν από το εβδοµαδιαίο 
ειδησεογραφικό πρόγραµµα “NEDELA” του ανεξάρτητου τηλεοπτικού σταθµού LNT στις 19 
Σεπτεµβρίου σύµφωνα µε τις οποίες δύο µη κατονοµασθέντες κυβερνητικοί υπουργοί ενέχονται σε 
κυκλώµατα παιδικής πορνείας και πορνογραφίας. Επίσης, η εκποµπή έπαιρνε συνέντευξη από δύο 
έφηβα αγόρια τα οποία κατηγόρησαν τον πρόεδρο των καλλιστείων για την ανάδειξη της Μις 
Λεττονίας και έναν υπάλληλο ιδιωτικής τουριστικής επιχείρησης για σεξουαλική εκµετάλλευση. 
Ωστόσο, στη συνέχεια, τα αγόρια που έδωσαν τη συνέντευξη είπαν στην εισαγγελία ότι είχαν 
δωροδοκηθεί από το σταθµό. 
 
Εντούτοις, ο κ. Skrastins επεσήµανε ότι, κατά τη γνώµη του, στόχος της κοινοβουλευτικής 
ερευνητικής επιτροπής δεν είναι να διερευνήσει την υπόθεση παιδεραστίας αλλά να αναδείξει το 
γενικό εισαγγελέα σε πολιτική προσωπικότητα, όπως στη σοβιετική εποχή. Κάτι τέτοιο θα στερούσε 
από τον γενικό εισαγγελέα τα διαδικαστικά του δικαιώµατα, αφήνοντάς του µόνο οργανωτικά 
δικαιώµατα. Ωστόσο, οι επικριτές του κ. Skrastins άρχισαν να συγκεντρώνουν και πάλι υπογραφές 
για να ζητήσουν περαιτέρω έρευνα για τις δραστηριότητές του. 
 
ii) Νόµος για τη γλώσσα 
Τον Ιούλιο, το κοινοβούλιο ψήφισε έναν αµφιλεγόµενο νόµο για τη γλώσσα, παρά τις 
προειδοποιήσεις της ∆ύσης ότι η εν λόγω νοµοθεσία ήταν προβληµατική. Ο νόµος αποσκοπούσε να 
διασφαλίσει τη χρήση της λεττονικής γλώσσας στις περισσότερες δραστηριότητες της κοινωνικής 
ζωής, προκειµένου να δοθεί τέλος στην άνω των 50 ετών κυριαρχία της ρωσικής γλώσσας που 
επεβλήθη κατά τη διάρκεια της κατοχής της Λεττονίας από τη Σοβιετική Ένωση. Ο νόµος αυτός 
υποχρεώνει τις κρατικές επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν τη λεττονική γλώσσα στις επίσηµες 
στατιστικές και λογιστικές εκθέσεις και δίνει στους πολίτες το δικαίωµα να αξιώνουν την παρουσία 
διερµηνέα σε επαγγελµατικές συναντήσεις στις οποίες γλώσσα εργασίας δεν είναι η λεττονική. 
Ωστόσο, η πρόεδρος κ.Vike-Freiberga επανέφερε το νόµο στο κοινοβούλιο δηλώνοντας ότι ήταν 
«ασαφής και ακατάλληλος» και ότι έπρεπε να οριστούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια ορισµένοι όροι και 
προϋποθέσεις που φαίνεται να αποσκοπούν περισσότερο στον περιορισµό παρά στην εκπαίδευση 
και την ολοκλήρωση της κοινωνίας της Λεττονίας.  Πρόσθεσε επίσης ότι «ένας σαφής και 
αδιαµφισβήτητος νόµος θα είναι προς όφελος όλων.  Για το λόγο αυτό η νοµική ακρίβεια είναι 
εξίσου σηµαντική µε τη συνέπεια του εν λόγω νόµου µε το σύνταγµα και τις διεθνείς υποχρεώσεις 
της Λεττονίας». Ταυτόχρονα τόνισε την αναγκαιότητα ενός νόµου για την αποκατάσταση των 
δικαιωµάτων των Λεττονών που είχαν παραµεληθεί κατά τη διάρκεια της σοβιετικής κατοχής. 
 
Αναθεωρηµένη έκδοση του νόµου για τη γλώσσα εγκρίθηκε από τη Saeima στις 9 ∆εκεµβρίου και 
υπεγράφη από την Πρόεδρο στις 20 ∆εκεµβρίου. Το σχέδιο του Ιουλίου δέχτηκε επικρίσεις µε το 
αιτιολογικό ότι παραβιάζει το σύνταγµα της Λεττονίας και τις δεσµεύσεις της χώρας προς τις 
συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωµάτων της ΕΕ και των Ηνωµένων Εθνών. Ο νόµος θα τεθεί σε ισχύ 
την 1η Σεπτεµβρίου 2000. 
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Ο νόµος καθορίζει τους κανόνες για τη χρήση και την προστασία της εθνικής γλώσσας στο δηµόσιο 
τοµέα, καθώς και στον ιδιωτικό τοµέα αν αντανακλά τα συµφέροντα του κράτους στους τοµείς της 
δηµόσιας ασφάλειας, της υγείας και των προτύπων ηθικής του πληθυσµού, της υγειονοµικής 
περίθαλψης, της προστασίας του καταναλωτή και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, της 
ασφάλειας της εργασίας και του δηµόσιου και διοικητικού ελέγχου. Ο νόµος δεν θα εφαρµόζεται 
ούτε στις ανεπίσηµες επικοινωνίες µεταξύ λεττονών πολιτών ούτε στις εσωτερικές επικοινωνίες 
µεταξύ µελών εθνοτικών οµάδων, στις εκκλησιαστικές λειτουργίες, τις τελετές, τις τελετουργίες ή 
άλλες µορφές θρησκευτικής δραστηριότητας. 
 
Ο νόµος για την εθνική γλώσσα προβλέπει ότι όλοι όσοι εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα θα µιλούν 
λεττονικά στο βαθµό που απαιτείται για να φέρνουν σε πέρας τα επαγγελµατικά και τυπικά 
καθήκοντά τους. Ωστόσο, όσοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα θα µιλούν επίσης την εθνική 
γλώσσα αν η δραστηριότητά τους αφορά τα θεµιτά δηµόσια συµφέροντα. Αν τα άτοµα αυτά 
εκτελούν συγκεκριµένο δηµόσιο λειτούργηµα, πρέπει να γνωρίζουν τη λεττονική γλώσσα αρκετά 
καλά για την εκτέλεση αυτού του λειτουργήµατος. Σύµφωνα µε το νόµο, οι δηµόσιες εκδηλώσεις 
που οργανώνονται από κρατικές και κυβερνητικές οργανώσεις και επιχειρήσεις, ή από επιχειρήσεις 
όπου το µεγαλύτερο µερίδιο κατέχεται από το κράτος, θα διεξάγονται στην εθνική γλώσσα ή θα 
πρέπει να προσφέρεται µετάφραση στα λεττονικά. 
 
Ο Επίτροπος Εθνικών Μειονοτήτων του ΟΟΣΑ, Max van der Stoel, χαιρέτισε το νέο νόµο, λέγοντας 
ότι είναι ουσιώδης σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσµεύσεις της Λεττονίας. 
 
iii) Η υπόθεση του Kalej 
Ο Konrad Kalej, αυστραλός υπήκοος και φερόµενος ως διοικητής λόχου της οµάδας επέµβασης 
Arajs Commandos από το 1941 έως το 1944, απελάθη από το Ηνωµένο Βασίλειο στις 6 Ιανουαρίου 
2000. Σύµφωνα µε γερµανικά έγγραφα, η ναζιστική οµάδα επέµβασης (Nazi Einsatzkommando) 
µαζί µε την Arajs Kommando και παρόµοιες τοπικές οµάδες δολοφόνησαν 29.000 άτοµα (εκ των 
οποίων το 90% ήταν Εβραίοι) πριν από τις 10 Αυγούστου 1941. Μερικούς µήνες αργότερα, για να 
κάνει χώρο στο εβραϊκό γκέτο της Ρίγας για τα χιλιάδες άτοµα που είχαν µεταφερθεί από τη 
Γερµανία, 27.800 Εβραίοι θανατώθηκαν διά τουφεκισµού στο δάσος κοντά στη Ρίγα µέσα σε τρεις 
ηµέρες. Μέχρι τον Ιανουάριο του 1942, µόνο 4.000 από τους 70.000 Εβραίους που ήταν στη 
Λεττονία στις αρχές του πολέµου ήταν ακόµη ζωντανοί. Η Arajs Kommando µαζί µε την 
Einsatzkommando ήταν υπεύθυνες για περισσότερους από τους µισούς από αυτούς τους θανάτους. 
Η Arajs Kommando συµµετείχε επίσης σε δραστηριότητες των SS κατά των κινηµάτων εθνικής 
αντίστασης, πρόσχηµα για τη σύλληψη και τη θανάτωση αµάχων. Επιπλέον, τα µέλη της Arajs 
Kommando υπηρετούσαν ως φρουροί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Salaspils όπου η κύρια 
αιτία θανάτου των τροφίµων ήταν οι απάνθρωπες συνθήκες ή ο πυροβολισµός τους ενώ 
προσπαθούσαν να δραπετεύσουν. Η Arajs Kommando ήταν υπεύθυνη για τις διαδικασίες 
φρούρησης και για την πρόληψη των δραπετεύσεων στο Salaspils της Λεττονίας. 
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Ο κ. Kalejs ποτέ δεν δέχτηκε τις κατηγορίες και λέει ότι στον πόλεµο εργαζόταν σε αγρόκτηµα. Ο κ. 
Kalejs µετακόµισε στη ∆ανία και πέντε χρόνια αργότερα πήγε στην Αυστραλία ως πρόσφυγας. 
Εργάστηκε για την Υπηρεσία Μετανάστευσης της Αυστραλίας και πολιτογραφήθηκε Αυστραλός το 
1957. Μετακόµισε στις Ηνωµένες Πολιτείες το 1959 και δηµιούργησε µια επιτυχή κτηµατοµεσιτική 
επιχείρηση, αλλά στα τέλη του 1984 το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ τον έβαλε στο στόχαστρο 
όταν πληροφορήθηκε τις καταγγελίες εις βάρος του. Το 1994, απελάθη στην Αυστραλία όταν ένα 
δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε ότι είχε πάρει µέρος ως “βασικός συντελεστής” στις δολοφονίες 
χιλιάδων αθώων ανθρώπων. Το 1995, κατέφυγε από την Αυστραλία στον Καναδά, αλλά απελάθη 
και από εκεί µετά από δύο χρόνια όταν µια εννιάµηνη έρευνα αποκάλυψε ότι εµπλεκόταν στη 
δολοφονία 30.000 Εβραίων σε ναζιστικό στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων. Τελικά, απελάθη 
στην Αυστραλία από το Ηνωµένο Βασίλειο τον Ιανουάριο του 2000. 
 
Οι λεττονικές αρχές έχουν δεχτεί επικρίσεις για το ότι δεν διενήργησαν τις έρευνές τους αρκετά 
εξονυχιστικά. Η τελευταία τους έρευνα ολοκληρώθηκε το 1997, ωστόσο δεν βρέθηκαν αποδείξεις 
που να βεβαιώνουν τις κατηγορίες για εγκλήµατα πολέµου. Η λεττονική κυβέρνηση άρχισε νέα 
έρευνα τον Ιανουάριο. 
 
iv) Αντικατάσταση των πρώην σοβιετικών διαβατηρίων 
Η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει την περίοδο αντικατάστασης των πρώην σοβιετικών 
διαβατηρίων µέχρι το Μάρτιο του 2000. Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, η κυβέρνηση θα εγκρίνει 
προτάσεις προκειµένου να διασφαλιστεί η αντικατάσταση των παλιών σοβιετικών διαβατηρίων του 
µεγαλύτερου δυνατού αριθµού ατόµων. Αρχικά, η προθεσµία για την αντικατάστασή τους ήταν η 
31η ∆εκεµβρίου 1999. Το σχέδιο άρχισε στις 10 Απριλίου 1997. Το ∆εκέµβριο του 1999, 
λαµβάνονταν καθηµερινά περίπου 1000 αιτήσεις, δύο φορές το µέσο όρο του έτους, και κάθε µήνα 
εκδίδονταν 12.000 – 13.000 διαβατήρια. 
 
 
III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
α) Περίληψη 
Έπειτα από τρία έτη ταχείας ανάπτυξης, η οικονοµία της Λεττονίας αντιµετωπίζει δυσκολίες στον 
απόηχο της ρωσικής οικονοµικής κρίσης του Αυγούστου του 1998 που οδήγησε στην κατάρρευση 
της σηµαντικότερης εξαγωγικής αγοράς της Λεττονίας. Η οικονοµική ύφεση είχε ως αποτέλεσµα τη 
µείωση των εσόδων του προϋπολογισµού, ενώ οι δαπάνες, ιδίως εκείνες των κοινωνικών παροχών 
και των οικονοµικών επιχορηγήσεων, αυξάνουν µε ταχείς ρυθµούς.  
 
Ο κεντρικός κρατικός προϋπολογισµός εµφάνισε θετικά αποτελέσµατα για το µεγαλύτερο διάστηµα 
του πρώτου τριµήνου, κυρίως χάρη σε εποχικές διακυµάνσεις των δαπανών, όµως στη συνέχεια 
παρουσίασε έλλειµµα τον Απρίλιο. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, το δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα του κεντρικού κρατικού προϋπολογισµού ανήλθε σε 48 εκατ. λεττονικά  λατς ($80 εκατ. ή 
περίπου 1,3% του προβλεπόµενου ΑΕγχΠ για το 1999). Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί περίπου στις 
σχετικές προβλέψεις καθώς το σχέδιο του προϋπολογισµού προβλέπει δηµοσιονοµικό έλλειµµα 
ύψους 2,9% του προβλεπόµενου ΑΕγχΠ για ολόκληρο το έτος. Ωστόσο, ο ρυθµός µε τον οποίο 
αυξάνει πλέον το έλλειµµα προκαλεί προβληµατισµό και η νέα κυβέρνηση αναµένεται να επιφέρει 
περικοπές στον προϋπολογισµό. 
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β) Περίληψη προβλέψεων  
 (% µεταβολής σε ετήσια βάση, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική ένδειξη)  

 
         1997(α)   1998(α)  1999(β)   2000(β) 

 
Πραγµατικό ΑΕγχΠ                          8,6          3,6           0,0            2,5 
Βιοµηχανική παραγωγή                                   13,7          3,0          -5,0           2,0 
Υπηρεσίες                                                    7,7          4,6           2,0           3,3 
Τιµές καταναλωτή (µέση τιµή)                                 8,4          4,7           2,8           3,0 
Τιµές καταναλωτή (τέλος του έτους)                               6,9         2,8            3,5           3,0 
Εξαγωγές fob (εκατ. $)                                                  1.838      2.011        1.950       2.040 
Εισαγωγές fob (εκατ. $)                                 -2.686    -3.141      -2.950      -2.970 
Εµπορικό ισοζύγιο (εκατ. $)                                     -848     -1.130      -1.000        -930 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (εκατ. $)                         -345        -714         -590        -510 
ως % του ΑΕγχΠ                                             6,3        11,1           9,2           7,5 
 
 

(α) Πραγµατικές τιµές (β) Προβλέψεις EIU 
 

 
γ) Οικονοµική ύφεση 
Μετά από δύο συνεχόµενα τρίµηνα αρνητικής ανάπτυξης, η λεττονική οικονοµία εισήλθε θεωρητικά 
σε στάδιο ύφεσης κατά το πρώτο τρίµηνο του 1999. Το πραγµατικό ΑΕγχΠ συρρικνώθηκε κατά 
1,9% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίµηνο του 1998 και ακολούθησε πτώση κατά 2,3% το πρώτο 
τρίµηνο του 1999. Τα στοιχεία του δευτέρου τριµήνου δείχνουν ότι η µείωση της βιοµηχανικής 
παραγωγής και των εξαγωγών δεν έχει φθάσει ακόµη στο κατώτατο σηµείο. Ο τοµέας των 
υπηρεσιών αποδείχθηκε περισσότερο ανθεκτικός κατά το πρώτο τρίµηνο του 1999, όµως αυτή η 
τάση δεν αναµένεται να συνεχιστεί. Η σηµαντική ανάπτυξη του λιανικού εµπορίου από τις αρχές 
του έτους έως τον Απρίλιο αποδίδεται στις αναµενόµενες αυξήσεις των φόρων και τη σηµαντική 
αύξηση των µισθών – παράγοντες που δε θα υφίστανται κατά το δεύτερο τρίµηνο. Ωστόσο, ο 
καταναλωτικός δανεισµός εξακολουθεί να αυξάνει, παρά τα υψηλά πραγµατικά επιτόκια. 
 
i) Βιοµηχανική παραγωγή 
Η βιοµηχανία αναµένεται να παρουσιάσει µικρή ανάκαµψη κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους, 
βοηθούµενη από τον συνεχιζόµενο επαναπροσανατολισµό των εξαγωγών και τη σταδιακή 
µεταστροφή της εγχώριας ζήτησης προς τα φθηνότερα καταναλωτικά αγαθά εγχώριας παραγωγής. 
Παρ’ όλα αυτά προβλέπεται ότι η βιοµηχανική παραγωγή θα συρρικνωθεί κατά 5% σε σύγκριση µε 
το 1998. Καθώς η µεταποίηση καλύπτει µόνο ένα σχετικά µικρό ποσοστό του ΑΕγχΠ της Λεττονίας 
(περίπου 20% το 1998), εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα να παρουσιάσει η Λεττονία µικρή 
ανάπτυξη κατά το δεύτερο εξάµηνο του 1999, µε κινητήρια δύναµη τη συνεχιζόµενη επέκταση του 
τοµέα των υπηρεσιών. Η πρόβλεψη για το σύνολο του 1999 θεωρεί ως δεδοµένη την οικονοµική 
στασιµότητα. Ωστόσο, σε περίπτωση που θα υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω αναστολή του 
διαµετακοµιστικού εµπορίου µε τη Ρωσία, θα αυξηθεί αντίστοιχα ο κίνδυνος µιας πραγµατικής 
ύφεσης. Η µικρή και ανοικτή οικονοµία της Λεττονίας αναµένεται να ανακάµψει σχετικά γρήγορα, 
µόλις αρχίσουν να βελτιώνονται οι συνθήκες για τις εξαγωγές. Αν υποτεθεί ότι θα υπάρξει 
αναθέρµανση των αγορών της ΕΕ και ανάκαµψη στη Ρωσία, η ανάπτυξη προβλέπεται να φθάσει στο 
2-3% το 2000. 
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ii) ∆ιάρθρωση του εµπορίου 
Το 1998, η ΕΕ αντιπροσώπευε το 56,6% των εξαγωγών και το 55,3% των εισαγωγών της Λεττονίας. 
Οι σηµαντικότεροι εµπορικοί εταίροι ήταν η Γερµανία (16% των εξαγωγών, 17% των εισαγωγών), η 
Σουηδία (10% και 7%) και το Ηνωµένο Βασίλειο (13% και 3%). Η Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων 
Κρατών παρέσχε το 19% των εισαγωγών και έλαβε το 16% των εξαγωγών, ενώ η Ρωσία από µόνη 
της κάλυψε το 12% των εισαγωγών και των εξαγωγών. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 1999, αυξήθηκε 
η σχετική βαρύτητα του εµπορίου µε την ΕΕ σε βάρος του εµπορίου µε την Κοινοπολιτεία 
Ανεξαρτήτων Κρατών. 
 
iii) Εµπορικό έλλειµµα 
Το εµπορικό έλλειµµα αυξήθηκε µε ταχείς ρυθµούς µετά την κατάρρευση των εξαγωγών προς τη 
Ρωσία κατά το δεύτερο εξάµηνο του τελευταίου έτους. Το εµπορικό έλλειµµα για το σύνολο του 
1998 ανήλθε σε 1,1 δις $, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 18% του ΑΕγχΠ. Επειδή ένα µεγάλο 
µέρος των εισαγωγών της Λεττονίας προορίζεται για µεταποίηση σε εξαγωγικές βιοµηχανίες ή για 
επανεξαγωγή, η µείωση των εισαγωγών αποτελεί ένδειξη του περιορισµού των πωλήσεων στο 
εξωτερικό. Κατά τους πρώτους τέσσερις µήνες του 1999, οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά 13,5% σε 
ετήσια βάση ενώ οι εξαγωγές περιορίστηκαν κατά 10,2%, µε αποτέλεσµα το εµπορικό έλλειµµα να 
παρουσιάζει µείωση κατά ένα πέµπτο σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 1998.  Κατά το πρώτο 
τρίµηνο οι εξαγωγές προς τη Ρωσία µειώθηκαν περίπου κατά 70% σε σχέση µε το επίπεδο του 1998, 
αλλά υπήρχαν ορισµένες ασθενείς ενδείξεις ανάκαµψης όσων αφορά τις πωλήσεις προς την πρώην 
Σοβιετική Ένωση.  
 
Οι εξαγωγές προς την ΕΕ θα εξακολουθήσουν να αυξάνουν, αν και οι αργοί ρυθµοί της οικονοµικής 
ανάπτυξης των σηµαντικότερων οικονοµιών της ΕΕ, και ειδικότερα της Γερµανίας, θα περιορίσουν 
τη ζήτηση των λεττονικών προϊόντων κατά το 1999.  Η λεττονική εισαγωγική ζήτηση θα 
παρουσιάσει µικρή αύξηση κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους και η αύξηση των τιµών του 
πετρελαίου θα επιβαρύνει ακόµη περισσότερο τις δαπάνες της χώρας για τις εισαγωγές.  Παρ’ όλα 
αυτά, η αξία των εισαγωγών δεν θα κυµανθεί στα υψηλά επίπεδα που επιτεύχθηκαν το 1998. Το 
εµπορικό έλλειµµα προβλέπεται να ανέλθει σε περίπου 1 δις $ το 1999.  Αντιπροσωπεύοντας το 
15% του προβλεπόµενου ΑΕγχΠ, το ποσό αυτό εξακολουθεί να είναι σηµαντικό και η κυβέρνηση 
θα πρέπει να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες προκειµένου να περιορίσει το έλλειµµα σε επίπεδο 
που να µπορεί να καλυφθεί από µακροπρόθεσµες ξένες επενδύσεις.  
 
iv) Ξένες άµεσες επενδύσεις 
Έως το 1998, η Λεττονία ήταν σε θέση να καλύπτει το σύνολο του εξωτερικού της ελλείµµατος µε 
τη βοήθεια ξένων άµεσων επενδύσεων και κατ’ αυτόν τον τρόπο να διατηρεί σε ελάχιστο επίπεδο 
τον εξωτερικό δανεισµό.  Ωστόσο, οι εισροές των ξένων άµεσων επενδύσεων το 1998, που ανήλθαν 
µόλις σε 274 εκατ.$, παρέµειναν πολύ κάτω του αναµενόµενου.  Οι ίδιοι παράγοντες εξαιτίας των 
οποίων οι ξένοι επενδυτές ήταν απόντες κατά το περασµένο έτος και ιδίως η έλλειψη προόδου στον 
τοµέα της ιδιωτικοποίησης, η πολιτική αβεβαιότητα και οι ζoφερές προοπτικές της οικονοµίας της 
περιοχής εξακολουθούν να υφίστανται και το 1999.  Κατά συνέπεια, αναµένεται και πάλι ότι οι 
εισροές ξένων άµεσων επενδύσεων θα υπολείπονται κατά πάσα πιθανότητα της µέγιστης τιµής των 
520 εκατ.$ του 1997.  

 



 13 PE 167.532/rév.3 

v)   Εξαγωγές υπηρεσιών 
Το πλεόνασµα του ισοζυγίου υπηρεσιών, που παραδοσιακά κάλυπτε περίπου το 40% του 
ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, µειώθηκε απότοµα το 1998.  Η ραγδαία πτώση της ζήτησης 
εκ µέρους της Ρωσίας κατέστησε άνεργους πολλούς λεττονούς µεταφορείς και το πρώτο εξάµηνο 
του 1999 δεν υπήρχε καµία ένδειξη ανάκαµψης στο τοµέα των οδικών και των σιδηροδροµικών 
µεταφορών. Ο νέος πετρελαϊκός σταθµός στη Λιθουανία θα αυξήσει τον περιφερειακό ανταγωνισµό 
στο διαµετακοµιστικό τοµέα και θα οδηγήσει σε πτώση του επιπέδου των διακοµιστικών τελών. Η 
ανεπαρκής υποδοµή θα εµποδίσει τις ρωσικές εταιρίες πετρελαίου να αυξήσουν τις εξαγωγές τους 
πέραν των σηµερινών επιπέδων.  Κατά συνέπεια προβλέπεται ότι οι εξαγωγές υπηρεσιών της 
Λεττονίας θα µειωθούν κατά τη διάρκεια του έτους και θα σηµειώσουν µόνο σταδιακή ανάκαµψη το 
2000.  Επειδή οι εισαγωγές υπηρεσιών θα µειωθούν µε τον ίδιο ρυθµό, το ισοζύγιο υπηρεσιών θα 
παραµείνει πλεονασµατικό και θα συµβάλει στη µείωση του ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών. 
Προβλέπεται η σταδιακή µείωση του ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών σε περίπου 590 εκατ.$ 
κατά το τρέχον έτος και σε 510 εκατ.$ το 2000.  
 
vi) Απελευθέρωση του εµπορίου 
Η Λεττονία συνέχισε να σηµειώνει πρόοδο στον τοµέα της απελευθέρωσης του εµπορίου κατά την 
περίοδο 1998-1999 και το Φεβρουάριο αυτού του έτους προσχώρησε επίσηµα στον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Εµπορίου. Οι περισσότεροι ειδικοί εισαγωγικοί δασµοί µετατράπηκαν σε δασµούς κατ’ 
αξία και καταργήθηκαν ουσιαστικά όλοι οι εξαγωγικοί δασµοί. Το 1998, τέθηκε σε εφαρµογή ένα 
νέο σύστηµα δασµολογητέας αξίας.  Από τις αρχές του 1999 µέχρι σήµερα υπήρξαν πολυάριθµες 
µειώσεις και µόνο ελάχιστες αυξήσεις των δασµών, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσφατης 
προσωρινής αύξησης του εισαγωγικού δασµού για το χοιρινό κρέας σε ποσοστό 70 τοις εκατό, 
καθώς η χώρα κατηγορήθηκε για ντάµπινγκ. 
 
δ) Η γνώµη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 
Σε έκθεση που εκδόθηκε στις 10 Αυγούστου 1999, µετά από διαβουλεύσεις µε τη Λεττονία, οι 
εκτελεστικοί διευθυντές του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου επαίνεσαν τις αρχές για τη συνέχιση 
των συνετών οικονοµικών πολιτικών κατά το 1998 και για την πρόοδο που σηµειώθηκε όσον αφορά 
τις εκτεταµένες διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται για τη δηµιουργία µιας οικονοµίας της 
αγοράς. Οι διευθυντές παρατήρησαν ότι οι γενικές επιδόσεις στον τοµέα της ανάπτυξης το 1998 
ήταν ικανοποιητικές, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της ρωσικής κρίσης, και ο πληθωρισµός 
µειώθηκε γρηγορότερα από το αναµενόµενο. Όσον αφορά το µέλλον, οι διευθυντές τόνισαν την 
ανάγκη να εφαρµοστούν υγιείς δηµοσιονοµικές και νοµισµατικές πολιτικές για τη στήριξη της 
πρόσδεσης της τιµής συναλλάγµατος, τη γρήγορη ολοκλήρωση του προγράµµατος διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων και την περαιτέρω ενίσχυση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 
 
Επισηµαίνοντας το ιστορικό ορθολογικής δηµοσιονοµικής πολιτικής της Λεττονίας προς 
υποστήριξη των θετικών οικονοµικών επιδόσεών της, οι διευθυντές προβληµατίστηκαν από τη 
σηµαντική αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος που προβλέπεται βάσει του νόµου περί 
προϋπολογισµού του 1999 και τόνισαν την αναγκαιότητα διασφάλισης της δηµοσιονοµικής 
σταθερότητας. Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επανεξέταση της οικονοµικής κατάστασης 
από την κυβέρνηση και τα σχέδιά της για άµεση λήψη µέτρων προκειµένου να επιτευχθεί 
δηµοσιονοµική εξυγίανση κατά το 1999 καθώς και για τη λήψη περαιτέρω µέτρων το 2000. 
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IV. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ 
 
α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(i) Γνωµοδότηση 
Η Λεττονία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 27 Οκτωβρίου 1995. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τη γνωµοδότησή της επί της αίτησης στις 15 Ιουλίου 1997. 
Συνέστησε να µην συµπεριληφθεί η Λεττονία στην πρώτη οµάδα χωρών µε τις οποίες θα 
ξεκινήσουν ενυαξιακές διαπραγµατεύσεις. Τα κύρια σηµεία της γνωµοδότησης είχαν ως ακολούθως: 
 
Πολιτικά κριτήρια 
Οι πολιτικοί θεσµοί είναι σταθεροί και λειτουργούν ικανοποιητικά. Η δηµοκρατική διαδικασία 
λειτουργεί ισότιµα και οµαλά. Ωστόσο, η Λεττονία οφείλει να βελτιώσει το δικαστικό της σύστηµα, 
να εντατικοποιήσει την καταπολέµηση της διαφθοράς, να επισπεύσει τη διαδικασία πολιτογράφησης 
των κατοίκων ρωσικής καταγωγής που δεν έχουν τη λεττονική ιθαγένεια και να βελτιώσει την 
πρόσβαση των µειονοτήτων σε ορισµένα επαγγέλµατα. Σηµαντικές µεταρρυθµίσεις απαιτούνται 
επίσης στο διοικητικό τοµέα και το δικαστικό σύστηµα. 
 
Οικονοµικά κριτήρια 
Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της Λεττονίας ανέρχεται στο 18% του µέσου όρου της ΕΕ. Σηµαντική 
πρόοδος σηµειώθηκε όσον αφορά τη δηµιουργία µιας σχετικά ανοικτής οικονοµίας της αγοράς. Το 
εµπόριο και οι τιµές έχουν σε µεγάλο βαθµό απελευθερωθεί, αλλά το έλλειµµα του εµπορικού 
ισοζυγίου είναι υψηλό και οι εξαγωγές αφορούν αγαθά χαµηλής προστιθέµενης αξίας. Η οικονοµία 
της Λεττονίας θα αντιµετωπίσει δυσκολίες εντός της ΕΕ, δεδοµένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία ιδιωτικοποίησης και δεδοµένου του µη ανταγωνιστικού χαρακτήρα πολλών κρατικών 
επιχειρήσεων και των αδυναµιών του τραπεζικού τοµέα. 
 
Ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων κράτους µέλους 
Όσον αφορά τη θέσπιση της βασικής νοµοθεσίας για τη λειτουργία της αγοράς, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παρατήρησε ότι η Λεττονία έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στον τραπεζικό τοµέα, τα 
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και την εναρµόνιση του εταιρικού δικαίου. Περισσότερες 
προσπάθειες απαιτούνται στον τοµέα της προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, τη 
διαδικασία των δηµόσιων συµβάσεων, την προστασία των δεδοµένων και τη νοµοθεσία περί 
ανταγωνισµού και φορολογίας. Στους τοµείς της παιδείας, των τηλεπικοινωνιών, της αλιείας, καθώς 
και της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, η Λεττονία δεν αναµένεται να αντιµετωπίσει 
προβλήµατα στη µεταφορά του νοµικού και του θεσµικού κεκτηµένου. Περαιτέρω πρόοδος 
απαιτείται όσον αφορά τις πολιτικές για το περιβάλλον, τη γεωργία και την ενέργεια. Παρά τη 
σηµαντική µεταρρύθµιση του συστήµατος των µεταφορών, η Λεττονία εξακολουθεί να χρειάζεται 
επενδύσεις για την επέκταση του ευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών. 
 
(ii) Περιοδική έκθεση 
Στις 13 Οκτωβρίου 1999, η Επιτροπή δηµοσίευσε τη δεύτερη περιοδική της έκθεση σχετικά µε την 
επιτευχθείσα πρόοδο προς την προσχώρηση. Στα συµπεράσµατά της, η Επιτροπή επεσήµανε ότι: 
 
«Η Λεττονία πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Παρόλο που έχει επιτευχθεί σηµαντική 
πρόοδος όσον αφορά την ένταξη των πολιτών µη λεττονικής ιθαγένειας, θα πρέπει να διασφαλιστεί 
ότι το τελικό κείµενο του νόµου για τη γλώσσα συµφωνεί µε τα διεθνή πρότυπα και την ευρωπαϊκή 
συµφωνία. Τοµείς που εξακολουθούν να χρήζουν προσοχής είναι η ενίσχυση της δικαστικής 
εξουσίας και η αύξηση της αποτελεσµατικότητάς της, η καταπολέµηση της διαφθοράς και η 
προαγωγή της εκµάθησης της λεττονικής γλώσσας µεταξύ των πολιτών µη λεττονικής ιθαγένειας. 
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Η Λεττονία µπορεί να θεωρηθεί ως µια αποτελεσµατική οικονοµία της αγοράς. Πρέπει λογικά να 
µπορεί να αντιµετωπίσει µεσοπρόθεσµα τις ανταγωνιστικές πιέσεις µέσα στην Ένωση, υπό τον όρο 
ότι θα διατηρήσει τη µακροοικονοµική σταθερότητα και θα δεσµευτεί να ολοκληρώσει τη 
διαρθρωτική µεταρρύθµιση. 
 
Η οικονοµική δραστηριότητα στη Λεττονία επιβραδύνθηκε σηµαντικά ως αποτέλεσµα της ρωσικής 
κρίσης. Παρά το δύσκολο αυτό εξωτερικό περιβάλλον, η σταθερότητα του µακροοικονοµικού και 
του χρηµατοοικονοµικού τοµέα διατηρήθηκε χάρη στην εφαρµογή κατάλληλων πολιτικών από τις 
αρχές. Αυτές οι δυσµενείς εξωτερικές συνθήκες λειτούργησαν καταλυτικά για τις θετικές εξελίξεις 
στον χρηµατοοικονοµικό και τον επιχειρηµατικό τοµέα· οι κανονισµοί προληπτικής εποπτείας 
ενισχύθηκαν και ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας συνεχίζει να εµβαθύνεται. Παρά την ύφεση της 
οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λεττονία συνέχισε να αυξάνει τις εξαγωγές της στην ΕΕ. 
 
Την προσεχή περίοδο, οι αρχές πρέπει να εσταστούν στη διατήρηση της µακροοικονοµικής 
σταθερότητας, ιδίως µέσω του αποτελεσµατικού ελέγχου των δηµοσίων οικονοµικών. Επιπλέον, οι 
λεττονικές αρχές πρέπει να κατορθώσουν να άρουν τα τελευταία εµπόδια στην επιχειρηµατική 
δραστηριότητα και τις επενδύσεις. Η ιδιωτικοποίηση των ελάχιστων τελευταίων µεγάλων 
επιχειρήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί. 
 
Οι επενδύσεις στις υποδοµές και η ανάπτυξη των ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού πρέπει να 
συνεχιστούν προκειµένου να στηρίξουν τη µακροπρόθεσµη αύξηση της παραγωγικότητας και να 
συνεχίσουν να έλκουν ξένες άµεσες επενδύσεις στη Λεττονία. 
 
Η Λεττονία έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο προς την περαιτέρω ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας 
της στο κεκτηµένο της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την τοµεακή νοµοθεσία για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, τον ανταγωνισµό 
και τις κρατικές ενισχύσεις. Οι αρµόδιες αρχές επί του ανταγωνισµού και των κρατικών ενισχύσεων 
έχουν γίνει αποτελεσµατικές και λειτουργούν ικανοποιητικά. Σταθερή πρόοδος έχει επίσης 
επιτευχθεί στη φορολογία, την ενέργεια και τις σιδηροδροµικές µεταφορές. Σηµαντικές βελτιώσεις 
έχουν γίνει στο περιβάλλον, και ιδίως στις µελέτες περιβαλλοντικών εκτιµήσεων και την 
ατµοσφαιρική ποιότητα. Στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων έχουν 
σηµειωθεί θετικές εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά τις θεωρήσεις και το άσυλο. 
 
Πολλά µένουν ακόµη να γίνουν στους τοµείς της προστασίας της πνευµατικής και της βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας, ιδίως σε επίπεδο εφαρµογής, της προστασίας των δεδοµένων και του εταιρικού δικαίου. 
Σηµαντικές προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν στις τηλεπικοινωνίες, τη γεωργία, την αλιεία και 
την περιφερειακή πολιτική όπου οι διαρθρώσεις πρέπει να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις του 
κεκτηµένου. Πολλά µένουν να γίνουν για να δηµιουργηθεί επαρκές σύστηµα οικονοµικού ελέγχου. 
Πρέπει να δοθεί προσοχή στην ανάπτυξη της ικανότητας εφαρµογής του κοινωνικού κεκτηµένου και 
πρέπει να διασφαλιστεί µια αποτελεσµατική τελωνειακή διοίκηση. Το εντυπωσιακό πρόγραµµα της 
ευθυγράµµισης και του στρατηγικού σχεδιασµού στο περιβάλλον πρέπει να µεταφραστεί σε 
συγκεκριµένα µέτρα εφαρµογής και υλοποίησης. Η αστυνοµική ικανότητα και ο συντονισµός της 
καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος πρέπει να ενισχυθούν. 
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Η Λεττονία συνέχισε να ασχολείται ικανοποιητικά µε τις βραχυπρόθεσµες προτεραιότητες της 
συµφωνίας εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση παρουσιάζοντας σηµαντική πρόοδο στην 
ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας της στο κεκτηµένο και στη δηµιουργία των απαιτούµενων 
διαρθρώσεων για την εφαρµογή της στους περισσότερους τοµείς. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις που 
σηµειώθηκαν στην εφαρµογή γενικής µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης εξασθένισαν το 
δυναµικό της στον τοµέα αυτόν. Η προτεραιότητα σχετικά µε την ικανότητα υλοποίησης και 
εφαρµογής πρέπει να αντιµετωπιστεί συστηµατικότερα, µε έµφαση στις τηλεπικοινωνίες, τη 
γεωργία, τις τελωνειακές και τις φορολογικές αρχές, τη ναυτική ασφάλεια και τον οικονοµικό 
έλεγχο». 
 
Το πλήρες κείµενο της δεύτερης περιοδικής έκθεσης της Επιτροπής υπάρχει στο ∆ιαδίκτυο, στη 
διεύθυνση http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/latvia/rep_10_99/aa.htm. Λεπτοµέρειες της 
πρώτης περιοδικής έκθεσης, που δηµοσιεύτηκε στις 4 Νοεµβρίου 1998, περιέχει το προηγούµενο 
ενηµερωτικό σηµείωµα (PE 167.532/αναθ. 2). 
 
β) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Όταν το Κοινοβούλιο εξέτασε τη γνωµοδότησή του σχετικά µε την Ατζέντα 2000 της Επιτροπής και 
τις γνωµοδοτήσεις σχετικά µε τις αιτήσεις ένταξης, κατέληξε στην άποψη ότι η διαδικασία της 
διεύρυνσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο περιεκτική. Στις 4 ∆εκεµβρίου 1997, το 
Κοινοβούλιο ενέκρινε «ψήφισµα σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ατζέντα 2000 - Για 
µια ισχυρότερη και διευρυµένη Ένωση» (C4-0371/97). Το ψήφισµα αναφέρει ότι το Κοινοβούλιο 
«πιστεύει ότι όλες οι υποψήφιες χώρες που πληρούν αυτή τη στιγµή το κριτήριο που καθορίστηκε 
στην Κοπεγχάγη, το κριτήριο δηλαδή της σταθερής δηµοκρατικής τάξης, του σεβασµού των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της προστασίας των µειονοτήτων, έχουν το δικαίωµα να αρχίσουν την 
ενισχυµένη ενταξιακή και διαπραγµατευτική διαδικασία ταυτοχρόνως, και ότι η διαδικασία αυτή θα 
πρέπει να αρχίσει για όλες αυτές τις χώρες στις αρχές του 1998». Έχοντας τονίσει ότι η διαδικασία 
πρέπει να είναι περιεκτική, το ψήφισµα επιβεβαίωσε την άποψη του Κοινοβουλίου «ότι πρέπει να 
αρχίσουν εντατικές διαπραγµατεύσεις σε ατοµική βάση µε τις χώρες που έχουν επιτελέσει αισθητές 
προόδους και, αν και επισηµαίνει ορισµένες ανακρίβειες, υποστηρίζει τις εκτιµήσεις της Επιτροπής 
σχετικά µε την παρούσα κατάσταση των εν λόγω χωρών». Ειδικά για τη Λεττονία, το ψήφισµα 
«θεωρεί ότι η Λεττονία έχει καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες για την οικοδόµηση εθνικών 
θεσµών, καίτοι βεβαίως απαιτούνται µέτρα για την ορθή εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου στη 
δηµόσια διοίκηση και για την εφαρµογή του κράτους δικαίου». Επίσης θεωρεί «ότι η χώρα έχει 
προβεί σε επιτυχείς µεταρρυθµίσεις προς την κατεύθυνση της µετάβασης στην οικονοµία της 
αγοράς». Επίσης διαπιστώνει «την ύπαρξη ορισµένων προβληµάτων, όπως για παράδειγµα το 
καθεστώς των µειονοτήτων ρωσικής προέλευσης, τη µη ακόµη ολοκληρωµένη διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης και την ανάγκη µεταρρύθµισης του νοµικού συστήµατος και του διοικητικού 
µηχανισµού». 
 
Το Νοέµβριο του 1998,  το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισµα σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της 
Λεττονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βιέννης (A4-0430/98). 
Το ψήφισµα «υπογραµµίζει ότι η δυνατότητα για οµαλή µετάβαση στο στάδιο των εντατικών 
διαπραγµατεύσεων πρέπει να παραµένει ανοικτή ανά πάσα στιγµή». Επίσης εκφράζει την 
ικανοποίησή του «για το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος της 3ης Οκτωβρίου, µε το οποίο ο 
λεττονικός λαός τάσσεται υπέρ των αλλαγών στον νόµο σχετικά µε την εθνικότητα, επιθυµώντας 
την κατάργηση του συστήµατος των δυνατοτήτων παράκαµψης του νόµου και την αυτόµατη 
χορήγηση της υπηκοότητας στα παιδιά των «απάτριδων» που γεννήθηκαν επί λεττονικού εδάφους 
µετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας». 
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γ) Συµβούλιο Υπουργών 
Στη Μαδρίτη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε ότι οι διαπραγµατεύσεις για την προσχώρηση 
της Κύπρου και της Μάλτας θα αρχίσουν έξι µήνες µετά τη λήξη της διακυβερνητικής διάσκεψης 
(∆Κ∆). ∆ήλωσε επίσης ότι θα λάβει τις απαιτούµενες αποφάσεις σχετικά µε την έναρξη των 
διαπραγµατεύσεων προσχώρησης των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης βάσει των 
αποτελεσµάτων της διακυβερνητικής διάσκεψης. Εξέφρασε την ελπίδα ότι το προκαταρκτικό στάδιο 
των διαπραγµατεύσεων θα συνέπιπτε µε την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε την Κύπρο και τη 
Μάλτα. Το Συµβούλιο της Φλωρεντίας ενίσχυσε τη δέσµευση αυτή µε την επιβεβαίωση ότι οι 
διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα αρχίσουν ταυτόχρονα µε 
εκείνες της Κύπρου και της Μάλτας, δηλ. έξι µήνες µετά τη λήξη της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης. 
 
Η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη ολοκληρώθηκε στο Άµστερνταµ τον Ιούνιο του 1997.  Έτσι άνοιξε ο 
δρόµος για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων εντός έξι µηνών, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της 
Μαδρίτης. Το ∆εκέµβριο του 1997 στο Λουξεµβούργο, το Συµβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει τη 
διαδικασία προσχώρησης στην οποία θα συµπεριλαµβάνονται οι δέκα υποψήφιες χώρες της 
Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης καθώς και η Κύπρος. Επιπλέον το Συµβούλιο αποφάσισε 
να συγκαλέσει διµερείς ∆ιακυβερνητικές ∆ιασκέψεις την άνοιξη του 1998 προκειµένου να 
ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις µε την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, την 
Τσεχική ∆ηµοκρατία και τη Σλοβενία όσον αφορά τους όρους για την ένταξή τους στην Ένωση και 
τις επακόλουθες προσαρµογές της Συνθήκης. Η διαδικασία διεύρυνσης ξεκίνησε στις 12 Μαρτίου 
1998 στο Λονδίνο, µε την πρώτη Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη. 
 
Στη σύνοδο κορυφής του Ελσίνκι που διεξήχθη το ∆εκέµβριο του 1999, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
«αποφάσισε να συγκαλέσει διµερείς διακυβερνητικές διασκέψεις το Φεβρουάριο του 2000 για να 
ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις µε τη Ρουµανία, τη Σλοβακία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, τη 
Βουλγαρία και τη Μάλτα σχετικά µε τους όρους ένταξής τους στην Ένωση και τις επακόλουθες 
προσαρµογές των Συνθηκών». Τόνιζε ότι «στις διαπραγµατεύσεις, κάθε υποψήφια χώρα θα κριθεί 
ανάλογα µε τα επιτεύγµατά της. Αυτή η αρχή θα εφαρµοστεί τόσο στην έναρξη των διαφόρων 
διαπραγµατευτικών κεφαλαίων όσο και στη διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων. Για να διατηρηθεί η 
δυναµική των διαπραγµατεύσεων, θα πρέπει να αποφευχθούν οι περίπλοκες διαδικασίες. Οι 
υποψήφιες χώρες που τώρα εντάχθηκαν στη διαπραγµατευτική διαδικασία θα έχουν τη δυνατότητα 
να φτάσουν τις χώρες µε τις οποίες είχαν ήδη αρχίσει οι διαπραγµατεύσεις εντός λογικού χρονικού 
διαστήµατος αν έχουν κατορθώσει να προχωρήσουν αρκετά τις προετοιµασίες τους. Η πρόοδος των 
διαπραγµατεύσεων πρέπει να συµβαδίζει µε την πρόοδο στην ενσωµάτωση του κεκτηµένου στη 
νοµοθεσία και µε την πραγµατική υλοποίηση και εφαρµογή του». 
 
 

*   *   * 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες, µπορείτε να απευθύνεστε στον: 
Adam ISAACS, European Parliament, DG IV 
Service for International Cooperation, Analysis and Documentary Research / Brussels 
Τηλ.: (32) 2 284 3072 / Φαξ: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Για πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση, µπορείτε να απευθύνεστε στον: 
John WITTENBERG, European Parliament, DG IV 
Division for International and Constitutional Affairs 
Τηλ.: (352) 4300 22447 /e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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