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Οι σύvτoµες εvηµερωτικές εκθέσεις πoυ συvέταξε η oµάδα δράσης A∆ιεύρυvση@ της Γραµµατείας τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ σκoπό έχoυv vα παρoυσιάσoυv µε συστηµατικό και 
συvoπτικό τρόπo τηv εξέλιξη τωv συζητήσεωv σχετικά µε τις διάφoρες πτυχές της διεύρυvσης της Έvωσης και τις θέσεις πoυ έχoυv υιoθετήσει τα κράτη µέλη, oι υπoψήφιες χώρες και τα 
ευρωπαϊκά θεσµικά όργαvα. Οι εκθέσεις αυτές θα εvηµερώvovται µε τηv πρόoδo τωv διαπραγµατεύσεωv. Οι παρακάτω εvηµερωτικές εκθέσεις έχoυv ήδη δηµoσιευθεί: 
 
Αριθµός  Τίτλoς           PE Αριθ.  Ηµερoµηvία Γλώσσες 
 
1 Η Κύπρoς και η πρoσχώρηση στηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.284/αvαθ.4 18.03.99 Όλες 
2  Η Ουγγαρία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.296/αvαθ.2 01.02.99 Όλες 
3 Η Ρoυµαvία και η πρoσχώρηση στηv Ευρωπαίκή Έvωση     167.297/αvαθ.2 26.02.99 Όλες 
4 Η Τσεχική ∆ηµoκρατία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης    167.335/αvαθ.3 18.10.99 Όλες 
5 Η Μάλτα και oι σχέσεις της µε τηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.350/αvαθ.3 01.07.99 Όλες 
6 Η Βoυλγαρία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.392/αvαθ.3 11.10.99 Όλες 
7 Η Τoυρκία και oι σχέσεις της µε τηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.407/αvαθ.2 17.06.99 Όλες 
8 Η Εσθovία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.409/αvαθ.1 08.10.98 Όλες 
9 Η Σλoβεvία και η πρoσχώρηση στηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.531/αvαθ.1 08.02.99 Όλες 
10 Η Λετovία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.532/αvαθ.2 27.09.99 Όλες 
11 Η Λιθoυαvία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.533/αvαθ.2 12.01.99 Όλες 
12 Η Πoλωvία και η πρoσχώρηση στηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.587/αvαθ.2 03.03.99 Όλες 
13 Η Σλoβακία και η πρoσχώρηή στηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.609/αvαθ.2 20.08.99 Όλες 
14 Η Ρωσία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.734/αvαθ.1 23.02.99 Όλες 
15 Οι θεσµικές πτυχές της διεύρυvσης της Ευρωπαϊκής Έvωσης    167.299/αvαθ.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16 Έλεγχoς και πρoστασία τωv oικovoµικώv της Ευρωπαϊκής Έvωσης µε σκoπό τη διεύρυvση 167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Περιβαλλovτική πoλιτική και διεύρυvση       167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18 Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης    167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19 ∆ηµoσιovoµικές πτυχές της διεύρυvσης       167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20 ∆ηµoκρατία και σεβασµός τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv στη διαδικασία διεύρυvσης της ΕΕ 167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21 Η διεύρυvση και η oικovoµική και κoιvωvική συvoχή     167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22 Στατιστικό παράρτηµα σχετικά µε τη διεύρυvση      167.614/αvαθ.5 06.07.99 EN 
23 Νoµικά ζητήµατα σχετικά µε τη διεύρυvση      167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 Πρoεvταξιακή στρατηγική για τη διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης   167.631  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 Συvεργασία στov τoµέα της δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv υπoθέσεωv στη διαδικασία διεύρυvσης 167.690/αvαθ.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26 Τα δικαιώµατα τωv γυvαικώv και η διεύρυvση της ΕΕ     167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27 ∆ιεύρυvση και Γεωργία        167.741  03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28 Η Ελβετία και η διεύρυvση        167.777/αvαθ.1 08.03.99 Όλες 
29     ∆ιεύρυvση και Αλιεία         167.799  12.10.98 Όλες 
30 Η κoιvή εξωτερική πoλιτική και πoλιτική ασφάλειας και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης 167.822/αvαθ.1 26.07.99  DE-EN-ES-FR-IT 
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Αριθµός  Τίτλoς           PE Αριθ. Ηµερoµηvία    Γλώσσες 
 
31 Η ασφάλεια και η άµυvα και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.877  30.10.98  DE-EN-ES-FR-IT 
32 Ο Ευρωπαϊκός Οικovoµικός Χώρoς (ΕΟΧ) και η διεύρυvση της ΕΕ     167.887  17.11.98  DE-EN-ES-FR-IT 
33 Τo πρόγραµµα PHARE και η διεύρυvση της ΕΕ       167.944  04.12.98  DE-EN-ES-FR-IT 
34 Η Οικovoµική και Νoµισµατική Έvωση (ΟΝΕ)και η διεύρυvση της ΕΕ    167.962  09.12.98  DE-EN-ES-FR-IT 
35 Η βιoµηχαvική πoλιτική και η διεύρυvση της ΕΕ       167.963/αvαθ.1 24.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
36 Η Ατζέvτα 2000 και η διαδικασία πρoσχώρησης στηv ΕΕ      168.008/αvαθ.1 10.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
37 ∆ιεύρυvση και εξωτερικές oικovoµικές σχέσεις       168.062/αvαθ.1 08.09.99  DE-EN-ES-FR-IT 
38 Ο ρόλoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ στη διαδικασία διεύρυvσης     168.065  27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39 Οι κoιvωvικές πτυχές της διεύρυvσης της ΕΕ       168.115/αvαθ.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
  
 
Αvτίγραφα τωv αvωτέρω εvηµερωτικώv εκθέσεωv διατίθεvται στις ακόλoυθες διευθύvσεις: 

κ. E. Deguffroy, Λoυξεµβoύργo, SCH Γραφείo 602, Τηλ. (352) 4300-22906 / τηλεoµ: (352) 4300-29027  
Οµάδα ∆ράσης A∆ιεύρυvση@, Βρυξέλλες, LEO 06D119, Τηλ. (32 2) 284 2381 /τηλεoµ: (32 2) 284 4984 
Οµάδα ∆ράσης A∆ιεύρυvση@, Στρασβoύργo, IP2 447, Τηλ. (33 3) 8817-4408 / τηλεoµ: (33 3) 8817-9059 

 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement      INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 



 4 PE 167.350/rév.4 

    
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 ΓΙΑ 
 ΤΗ ΜΑΛΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
           Σελίδα 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................................7 
 
 
Ι. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ............................................................................8 

1. Υπόµνηση: οι γενικές εκλογές της 26ης Οκτωβρίου 1996............................8 
2. Η ευρωµεσογειακή συνεργασία.....................................................................9 
3. Οι πρόωρες εκλογές της 5ης Σεπτεµβρίου 1998: η νίκη 
του Εθνικιστικού Κόµµατος.........................................................................10 
Αποτελέσµατα .............................................................................................10 

 
 
ΙΙ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ....................................................................10 
 
 1. Γενικές παρατηρήσεις ......................................................................................10 
 2. Πρόσφατα γεγονότα .........................................................................................12  
 
 
ΙΙΙ. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΝΩΣΗ...................13 

1. Οι σχέσεις πριν από τον Οκτώβριο του 1996...............................................13 
2.  Η πρώτη γνωµοδότηση της Επιτροπής σχετικά µε την αίτηση ένταξης 
 της Μάλτας (30 Ιουνίου 1993) και η εξέλιξη των σχέσεων  

 µε την Ευρωπαϊκή ´Ένωση..........................................................................13 
3. Οι εξελίξεις που σηµειώθηκαν έως τον Οκτώβριο του 1996 ........................14 
4. Οι σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή ´Ένωση από τις 26 Οκτωβρίου 1996.............15 
5. Οι εκλογές της 5ης Σεπτεµβρίου 1998: επανεργοποίηση 
της αίτησης ένταξης .....................................................................................15 

6. Ενηµέρωση της γνωµοδότησης της Επιτροπής ............................................16 
7. Προενταξιακή στρατηγική ...........................................................................16 
8. Εξέταση………………………………………………………………………17 
9. Τακτική έκθεση για την Επιτροπή……………………………………………18 

 
 
IV. Η ΜΑΛΤΑ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ......................................19 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 



 5 PE 167.350/rév.4 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Μάλτα είναι το µικρότερο από τα υποψήφια κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης(371000 
κάτοικοι, εµβαδόν 316τετρ. χιλιοµ). Η πρωτεύουσα της είναι η Βαλέτα. 
 
Η Μάλτα απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1964.Η πολιτική κατάσταση στη χώρα καθοριζόταν 
πάντα από τα δύο µεγαλύτερα κόµµατα: το εθνικιστικό που έχει χριστιανοδηµοκρατικό χαρακτήρα, 
και το εργατικό. Τα εν λόγω δύο κόµµατα συγκεντρώνουν σχεδόν όλους τους ψήφους και 
εναλλάσσονται στην εξουσία. 
 
Στην αρχή του 1987 εγκρίθηκε µία πρόταση τροποποίησης του συντάγµατος µε την οποία άλλαξε ο 
εκλογικός νόµος. Ταυτόχρονα, η ∆ηµοκρατία της Μάλτας υιοθέτησε µία πολιτική ουδετερότητας 
και προσχώρησε στην οµάδα των αδέσµευτων κρατών. 
 
Η κυβέρνηση του εθνικιστικού κόµµατος υπέβαλε  τον Ιούνιο του 1990 αίτηση προσχώρησης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της τον Ιούνιο του 1993. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο τον Ιούλιο του 1995 αποφάσισε ότι οι διαπραγµατεύσεις προσχωρήσεως της Μάλτας θα 
έπρεπε να αρχίσουν 6 µήνες µετά την ολοκλήρωση της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης και  υπό το 
πρίσµα των αποτελεσµάτων της.  
  
Οι γενικές εκλογές της 26ης Οκτωβρίου 1996, που επισπεύσθηκαν κατά ένα χρόνο, ανέδειξαν 
νικητή το εργατικό κόµµα (MLP), µετά από 10 χρόνια διακυβέρνησης εκ µέρους του εθνικιστικού 
κόµµατος. Λόγω των βασικών διαφορών στις απόψεις που υφίστανται µεταξύ των δύο κοµµάτων 
όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, τα αποτελέσµατα αυτά τροποποίησαν τις σχέσεις της Μάλτας 
µε την Ευρωπαϊκή ´Ένωση : η εργατική  κυβέρνηση πάγωσε την αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή 
´Ένωση, και ίσχυσε νέο πλαίσιο για τις σχέσεις µε την ΕΕ από τον Φεβρουάριο 1998. 
 
Ωστόσο, δύο χρόνια µετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τους εργατικούς και µάλιστα λόγω 
των εντάσεων εντός του κόµµατος, οι γενικές εκλογές που είχαν επισπευσθεί διεξάχθηκαν στις 5 
Σεπτεµβρίου 1998. 
 
Η νίκη του Εθνικιστικού Κόµµατος προώθησε τη Μάλτα στο δρόµο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η αίτηση ένταξής της "επανενεργοποιήθηκε" (µοναδική έως τώρα περίπτωση στην ιστορία 
των διευρύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)(βλ. σελ. 14-15). Η Επιτροπή χρειάστηκε να ενηµερώσει 
τη γνώµη που είχε εκδώσει σχετικά µε την υποψηφιότητα της Μάλτας τον Ιούνιο του 1993. 
Γνωστοποίησε την ενηµερωµένη γνώµη της τον Φεβρουάριο του 1999. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ( έκθεση B. Malone, 15.04.1999) εξέφρασε την επιθυµία να καταστεί δυνατόν οι 
διαπραγµατεύσεις προσχωρήσεως να αρχίσουν προ του τέλους του 1999. 
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Ι. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
1. Οι πρόσφατες εξελίξεις: γενικές εκλογές στις 26 Οκτωβρίου 1996 και η κυβέρνηση του 

κ. Sant 
 
Τα αποτελέσµατα των εκλογών ήταν τα εξής. 
 
Το εργατικό κόµµα συγκέντρωσε 50,7% των ψήφων και το εθνικιστικό κόµµα 47,8%. Περίπου 2% 
των υπόλοιπων ψήφων πήγαν σε άλλα κόµµατα. Λόγω των συνταγµατικών τροποποιήσεων, τα 
αποτελέσµατα αυτά σήµαιναν ότι το MLP απόκτησε 4 επιπλέον έδρες, συγκεντρώνοντας συνολικά 
34, ενώ το NP συγκέντρωσε 31 έδρες (σύνολο εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων: 65). 
 
Τα αποτελέσµατα αυτά σήµαιναν µια σηµαντική ήττα του εθνικιστικού κόµµατος, το οποίο 
προσδοκούσε να επανεκλεγεί µε ακόµη µεγαλύτερη πλειοψηφία. 
 
 
Η νίκη του MLP ερµηνεύεται από το γεγονός ότι  µπόρεσε να εκµεταλλευτεί τη λαϊκή δυσφορία 
που ήταν αποτέλεσµα της καθιέρωσης του ΦΠΑ, στις αρχές του 1995, ενέργεια που αποτελούσε 
µέρος των προσπαθειών που κατέβαλε η χώρα για να εναρµονίσει τις οικονοµικές της πολιτικές µε 
τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής ´Ένωσης. Η καθιέρωση φόρου προστιθέµενης αξίας της τάξης του 
15% αποδείχθηκε πολιτικώς ζηµιογόνος για την κυβέρνηση του PN. Η εκλογική σηµασία της 
διαµάχης αυτής ήταν τόσο µεγάλη που το MLP έφθασε σε σηµείο να υποσχεθεί ότι θα καταργήσει 
το ΦΠΑ και θα αποσύρει την αίτηση ένταξης της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή ́ Ένωση εάν κέρδιζε τις 
εκλογές. 
 
Ο κ. Alfred Sant που ορκίστηκε ως πέµπτος πρωθυπουργός της Μάλτας από την εποχή που η χώρα 
απόκτησε την ανεξαρτησία της, είχε υποσχεθεί ότι η εργατική κυβέρνηση θα προσφέρει στη Μάλτα 
µία "σύγχρονη και διαφανή διοίκηση" οι προτεραιότητες της οποίας θα είναι ο έλεγχος του 
πληθωρισµού, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και η σε βάθος διερεύνηση του 
προβλήµατος της διαφθοράς. Κατά τη διάρκεια της διετούς παραµονής της στην εξουσία, η 
εργατική κυβέρνηση έλαβε µια σειρά µέτρων λιτότητας που στόχευαν στη µείωση του δηµοσίου 
ελλείµµατος· ωστόσο ορισµένα από τα µέτρα αυτά (βασικά φόροι) θεωρήθηκαν ως ιδιαιτέρως 
αντιλαϊκά, ευνοϊκά για τον πληθωρισµό και αναποτελεσµατικά, που έθιγαν µάλιστα το βιοµηχανικό 
τοµέα. Το κόστος ζωής επίσης αυξήθηκε λόγω της αντικατάστασης του ΦΠΑ που έκανε η 
κυβέρνηση µε ένα άλλο σύστηµα έµµεσων φόρων. 
 
Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αναπτύξει τον τουρισµό, να ενθαρρύνει τις 
ιδιωτικοποιήσεις, η εθνική οικονοµία έδειξε στασιµότητα εξαιτίας έλλειψης εµπιστοσύνης. Οι 
εντάσεις στο εσωτερικό του εργατικού κόµµατος είχαν καταστήσει τη χώρα ακυβέρνητη. 
 
Προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές, ο πρωθυπουργός κ. Sant είχε την ελπίδα ότι θα κέρδιζε µια νέα 
πλειοψηφία. Οι δηµοσκοπήσεις τον έφερναν να προηγείται. 
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Η  πρώτη  προεκλογική  υπόσχεση  που  έπρεπε να υλοποιηθεί από την κυβέρνηση του κ. Sant ήταν 
στην ουσία η αποχώρηση της Μάλτας από το πρόγραµµα του ΝΑΤΟ "Σύµπραξη για την 
Ειρήνη". Ας σηµειωθεί ότι :τον Απρίλιο του 1996, η Μάλτα αποδέχθηκε το πρόγραµµα του 
ΝΑΤΟ "Σύµπραξη για την Ειρήνη" (ΣγΕ). Το πρόγραµµα αυτό προσαρµόστηκε στις 
απαιτήσεις της Μάλτας προκειµένου να επωφεληθούν οι ένοπλες δυνάµεις της χώρας αυτής. 
Ως αποτέλεσµα της συµµετοχής στη ΣγΕ, αναχώρησε τον Ιούνιο για τη Βουλγαρία ένα 
απόσπασµα 30 στρατιωτών της Μάλτας στην πρώτη επιχείρησή τους στο εξωτερικό - για να 
συµµετάσχει µαζί µε στρατιώτες έξι άλλων χωρών στην άσκηση "Συνεργασία 
Αποφασιστικότητα '96". 

 
Η ένταξη της Μάλτας  στην ΣγΕ σήµαινε επίσης σηµαντική βελτίωση όσον αφορά την ασφάλεια 
στη Μεσόγειο. Η γεωγραφική θέση της Μάλτας ήταν πλεονεκτική, όχι τόσο λόγω της στρατηγικής 
σηµασίας της ως βάσης της Μεσογείου, αλλά περισσότερο για τον αποκλεισµό του ενδεχοµένου να 
χρησιµοποιηθεί από στοιχεία εχθρικά προς το ΝΑΤΟ. Επιπλέον, η κυβέρνηση του κ. Adami είχε 
τονίσει επανειληµµένα ότι οι σχέσεις της Μάλτας µε ορισµένες αραβικές χώρες (Λιβύη) ενδέχεται 
να είναι επωφελείς και ότι η Μάλτα θα προσφέρει στο ΝΑΤΟ µία γέφυρα προς τον αραβικό κόσµο. 
 
Ωστόσο, το MLP είχε ήδη ανακοινώσει ότι, εάν κέρδιζε τις εκλογές, θα απέσυρε τη χώρα από το 
πρόγραµµα του ΝΑΤΟ "Σύµπραξη για την Ειρήνη". Το MLP πιστεύει ότι η συµµετοχή στη ΣγΕ δεν 
συµβιβάζεται µε τη συνταγµατικώς κατοχυρωµένη ουδέτερη και αδέσµευτη πολιτική της χώρας. 
 
Η Μάλτα διατηρούσε ανέκαθεν πολύ στενές σχέσεις µε τη Λιβύη. Η µεικτή επιτροπή Μάλτας-
Λιβύης συζητά σε τακτικά διαστήµατα διµερή θέµατα, όπως για παράδειγµα τρόπους για την 
ενίσχυση της συνεργασίας των δύο κρατών. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι  πρόσφατες συνοµιλίες 
οδήγησαν στην υπογραφή ορισµένων συµφωνιών σχετικά µε τελωνειακές διαδικασίες και τις 
ταχυδροµικές και θαλάσσιες µεταφορές, οι οποίες θα ωφελήσουν τη Λιβύη σε σχέση µε το 
εµπάργκο των Ηνωµένων Εθνών. 
 
Στις 31 Μαΐου 1996, η Μάλτα και η Λιβύη ανανέωσαν µία συµφωνία για την ανταλλαγή λιβυκού 
πετρελαίου µε µαλτέζικα προϊόντα. Από τον Ιανουάριο 1997 σηµειώθηκε επανέναρξη των 
δροµολογίων πλοίων (τα πλοία αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα µέσα διασύνδεσης της 
Λιβύης µε τον υπόλοιπο κόσµο, µετά την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τρίπολης εκ µέρους των 
Ηνωµένων Εθνών - τις οποίες επιβάλει και η Μάλτα -  στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η 
απαγόρευση πτήσεων από και προς τη Λιβύη). 
 
2. Η ευρωµεσογειακή συνεργασία 
 
Η ∆ιάσκεψη της Βαρκελώνης, που πραγµατοποιήθηκε στις 27-28 Νοεµβρίου 1995, υπήρξε 
αφετηρία νέων σχέσεων της Ευρωπαϊκής ´Ένωσης µε τους εταίρους της στη Μεσόγειο, στους 
οποίους συµπεριλαµβάνεται και η Μάλτα. Η ∆ιάσκεψη συµφώνησε την έναρξη συνεργασίας σε 
τρεις τοµείς: τον πολιτικό τοµέα και τον τοµέα της ασφάλειας, τις οικονοµικές και τις 
χρηµατοπιστωτικές σχέσεις και τις κοινωνικές, πολιτιστικές και ανθρωπιστικές σχέσεις. 
 
Η πολιτική της κυβέρνησης των Εργατικών δεν επέφερε αλλαγές στην ευρωµεσογειακή 
συνεργασία. 
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Η δεύτερη ευρωµεσογειακή υπουργική διάσκεψη πραγµατοποιήθηκε στη Βαλέτα, στις 16 Απριλίου 
1997. Λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και της καθήλωσης της ειρηνευτικής προσπάθειας, 
οι 27 χώρες που συµµετείχαν δεν µπόρεσαν να συµφωνήσουν σε µία κοινή δήλωση (βλ. σηµείωση 
για τη συνέχεια της Βαρκελώνης). 
 
Με τη διαρκή προσήλωσή της στην ευρωµεσογειακή συνεργασία, η Μάλτα επιθυµεί να ανακτήσει 
το ρόλο της ως γέφυρας µεταξύ Βορείου και Νοτίου Μεσογείου. Ωστόσο, υποστήριξε τη 
συµµετοχή της Λιβύης στη ∆ιάσκεψη, παρά το γεγονός ότι για τη χώρα αυτή εξακολουθεί να ισχύει 
ένας διεθνής πολιτικός και οικονοµικός αποκλεισµός. 
 
3. Οι πρόωρες εκλογές της 5ης Σεπτεµβρίου 1998: η νίκη του Εθνικιστικού Κόµµατος 
 
Εκτός από τα προβλήµατα της εσωτερικής πολιτικής, όπως το δίληµµα µεταξύ ΦΠΑ και εµµέσου 
φόρου, των δηµοσίων δαπανών, του καλπάζοντος πληθωρισµού, το µαλτέζικο εκλογικό σώµα 
βρέθηκε αντιµέτωπο, για µια ακόµα φορά, µε µια θεµελιώδη πλευρά της εξωτερικής πολιτικής που 
είναι το µέλλον των σχέσεων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Επιλέγοντας ως άξονα της προεκλογικής του εκστρατείας τα πλεονεκτήµατα που θα αποκόµιζε η 
Μάλτα από τις κοινοτικές ενισχύσεις και κυρίως τον κίνδυνο που θα διέτρεχε αυτή µένοντας έξω 
από ένα τέτοιο οικονοµικό και πολιτικό συγκρότηµα, το εθνικιστικό κόµµα κινητοποίησε πιθανώς 
πολλούς αναποφάσιστους εκλογείς. Η συµµετοχή, πράγµατι, ήταν µαζική (95% των ψηφοφόρων). 
Στην οµιλία του υπέρ της "επανενεργοποίησης της αίτησης ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση", ο 
εθνικιστής ηγέτης υπέδειξε ωστόσο ότι σε περίπτωση νίκης του κόµµατός του, η Μάλτα δεν θα 
εντασσόταν πάλι στη Συνεργασία για την Ειρήνη· αυτή,, είπε δηµιούργησε πολλά προβλήµατα κατά 
το παρελθόν και δεν υπάρχει συναίνεση στη χώρα πάνω στο ζήτηµα αυτό. 
 
Καθήκον της εθνικιστικής κυβέρνησης θα είναι η αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας προκειµένου να 
καταστεί δυνατόν να αντιµετωπίσει την πίεση του ανταγωνισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τρία κόµµατα έλαβαν µέρος στις εκλογές: Το Εργατικό Κόµµα (87 υποψήφιοι), το Εθνικιστικό 
Κόµµα (94 υποψήφιοι) και οι Εναλλακτικοί ∆ηµοκράτες ή Συµµαχία για την Κοινωνική 
∆ικαιοσύνη (18 υποψήφιοι). Επίσης 2 ανεξάρτητοι υποψήφιοι. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Το νέο κοινοβούλιο (65 µέλη) περιλαµβάνει 35 βουλευτές από το Εθνικιστικό Κόµµα και 30 από το 
Εργατικό Κόµµα. Τα δύο κόµµατα έλαβαν αντίστοιχα 51% και 47% των ψήφων. Οι Εναλλακτικοί 
∆ηµοκράτες έλαβαν 2%. Ο κ. Fenech Adami διορίστηκε πρωθυπουργός. ∆ήλωσε ότι αυτή η καθαρή 
νίκη του κόµµατός του τώρα του δίδει την εντολή να ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 



 9 PE 167.350/rév.4 

ΙΙ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
1. Γενικές παρατηρήσεις 
 
∆εδοµένου ότι η χώρα δεν παράγει πρώτες ύλες και η εσωτερική αγορά της είναι πάρα πολύ µικρή, 
η οικονοµική ανάπτυξη της Μάλτας στηρίχθηκε σε µία προσανατολισµένη προς τις εξαγωγές 
βιοµηχανία υψηλής έντασης εργασίας και στον τουρισµό. Η µέθοδος αυτή στηρίχθηκε στη 
διαθεσιµότητα ενός φθηνού και ευέλικτου εργατικού δυναµικού. Κατά τις δεκαετίες του '60 και του 
'70, διάφορες ξένες επιχειρήσεις, ιδιαιτέρως από τη ∆υτική Ευρώπη, ίδρυσαν στη Μάλτα 
βιοµηχανίες υψηλής έντασης εργασίας, όπως είναι η βιοµηχανία ενδυµάτων. Η εξέλιξη αυτή 
επιταχύνθηκε κατά τα τέλη της δεκαετίας του '70 την ίδια εποχή που στη χώρα παρατηρείτο µεγάλη 
ανάπτυξη του τουρισµού, µε αποτέλεσµα να υπάρξει σε επανειληµµένες περιπτώσεις 
πλεονασµατικό εµπορικό ισοζύγιο. 
Οι εξαγωγές της µεταποιητικής βιοµηχανίας αυξήθηκαν από 48,3 εκατ. λίρες Μάλτας το 1975 σε 
147,8 εκατ. λίρες Μάλτας το 1981, σηµειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 21,7%. Τα 
ακαθάριστα έσοδα από τον τουρισµό αυξήθηκαν από 28,1 εκατ. λίρες Μάλτας το 1985 σε 119,9 
εκατ. λίρες Μάλτας το 1980, δηλαδή σε ένα ετήσιο ποσοστό αύξησης της τάξης του 33,3%. Η 
διεθνής ύφεση που παρατηρήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80 οδήγησε στη µείωση των 
εσόδων από τον τουρισµό και τις εξαγωγές. Το 1984 παρατηρήθηκε ανάκαµψη της µεταποιητικής 
βιοµηχανίας που µεταξύ 1985 και 1994 σηµείωσε ετήσιους ρυθµούς ανάπτυξης της τάξης του 
14,3%. Ο τουρισµός ανάκαµψε το 1985 και ο ετήσιος µέσος όρος αύξησης των εσόδων στον τοµέα 
αυτό ανήλθε σε 16,2% την περίοδο µεταξύ 1985 και 1994. Ωστόσο, οι οικονοµικές δυσχέρειες που 
αντιµετώπιζε η ∆υτική Ευρώπη είχαν ως αποτέλεσµα να µειωθούν κατά 5,1% οι αφίξεις το 1995, 
ενώ υπολογίζεται ότι παρατηρήθηκε περαιτέρω µείωση και το 1996. 
 
Το 1988, η κυβέρνηση παρουσίασε µία νέα δέσµη κινήτρων για να προσελκύσει άµεσες ξένες 
επενδύσεις και θέσπισε νοµοθεσία η οποία επιτρέπει την ίδρυση εξωχώριων επιχειρήσεων και 
εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου στη Μάλτα. Ο συνολικός αριθµός των εξωχώριων 
επιχειρήσεων που λειτουργούν στους τοµείς του γενικού εµπορίου και της παροχής υπηρεσιών που 
είναι σήµερα καταχωρηµένες στο κέντρο χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών της Μάλτας (MFSC) 
ανέρχεται σε 1.442. Το MFSC είναι ο µοναδικός ρυθµιστής του τοµέα των χρηµατοοικονοµικών 
υπηρεσιών. 
 
Από τα µέσα της δεκαετίας του '80 η ανάπτυξη της οικονοµίας ήταν εντυπωσιακή. Η τάση αυτή 
συνεχίστηκε και το 1995, µε το πραγµατικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 9%. Η συγκριτική παρακµή 
της µεταποιητικής βιοµηχανίας συνεχίστηκε. Το 1980 το ποσοστό συµµετοχής της στο ΑΕΠ ήταν 
33%, το 1985 29,4% και το 1994 23,4%. Αντιθέτως, τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η σηµασία του 
τοµέα των υπηρεσιών. 
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Παρουσιάζοντας το σχέδιο προϋπολογισµού για το 1993, ο τότε υπουργός οικονοµικών πρόβλεψε 
ένα ετήσιο δείκτη πληθωρισµού της τάξης του 2% έως 3% για την επόµενη πενταετία. Ενώ τόνιζε 
ότι οι τιµές δεν έπρεπε να εγκαταλειφθούν αποκλειστικά στις δυνάµεις της αγοράς, ανακοίνωσε ότι 
η κυβέρνηση θα καταργούσε τον έλεγχο των τιµών και θα ενίσχυε τη νοµοθεσία για τις ελεύθερες 
συναλλαγές. Την περίοδο 1993-95 ο ετήσιος ρυθµός πληθωρισµού ήταν κατά µέσο όρο 4,1%. 
Μετά από την έντονη πτώση που σηµειώθηκε µεταξύ 1980 και 1983, οι εξαγωγές εµπορευµάτων 
και υπηρεσιών αυξήθηκαν, για να υπερβούν το 1986 το επίπεδο στο οποίο είχαν φθάσει το 1980 και 
να συνεχίσουν από τότε να αυξάνονται. Οι εξαγωγές µηχανηµάτων και µεταφορικού εξοπλισµού 
υπερκαλύπτουν το ήµισυ των συνολικών εξαγωγών. Στο χώρο των εισαγωγών παρατηρήθηκε 
στασιµότητα στις αρχές του δεκαετίας του '80, το δεύτερο όµως ήµισυ της ίδιας δεκαετίας 
παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση. 
 
Η ύφεση που παρατηρήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80 οδήγησε σε σηµαντική συρρίκνωση 
της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία µειώθηκε σε πραγµατικούς όρους κατά 11,3% µεταξύ 1980 και 
1983. Ωστόσο, από τα µέσα της δεκαετίας του '80 παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης, γεγονός που οφείλεται εν µέρει στην πολιτική απελευθέρωσης που εφάρµοσε η 
κυβέρνηση του Εθνικιστική κυβέρνηση. Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των καταναλωτικών δαπανών, 
εκπεφρασµένος σε σταθερές τιµές το 1973, ανήλθε σε 5% την περίοδο 1991-95. 
 
2. Πρόσφατες εξελίξεις 
 
Το 1996 υπολογίστηκε ότι ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης σε πραγµατικούς όρους ανήλθε σε 
4,2%, ποσοστό το οποίο είναι σηµαντικά χαµηλότερο του 9% του 1995, παρά το γεγονός ότι η 
ανάπτυξη που παρατηρήθηκε το 1995 οφειλόταν εν µέρει στην καθιέρωση του ΦΠΑ, η οποία έφερε 
στο προσκήνιο ένα σηµαντικό µέρος οικονοµικών δραστηριοτήτων που προηγουµένως παρέµεναν 
αόρατες. Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης το 1996 οφειλόταν επίσης εν µέρει στην πτώση της 
εγχώριας κατανάλωσης. Σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπεζα της Μάλτας (CBM), η τάση αυτή 
συνεχίστηκε το πρώτο τρίµηνο του 1997. 
 
Η CBM  ισχυρίστηκε ότι η πτώση της εγχώριας ζήτησης ενδέχεται να οφείλεται στην αύξηση της 
ανεργίας καθώς και στην αύξηση του πληθωρισµού, που η τελευταία οφειλόταν κυρίως στους νέους 
έµµεσους φόρους που καθιερώθηκαν τον Ιανουάριο 1997 (η εργατική κυβέρνηση είχε εισαγάγει 33 
νέους φόρους) βλ. σελ. 6. 
 
Ο πληθωρισµός κατά το 1997 ήταν της τάξεως του 3,1%, αλλά κατά το τελευταίο τετράµηνο του 
1998 κατήλθε στο 1,4% και έτσι µειώθηκε ο µέσος όρος του πληθωρισµού για το έτος αυτό σε 2,4 
%. Μετά την επιβολή του ΦΠΑ τον Ιανουάριο του 1999, ο πληθωρισµός ανήλθε στο 1,9% τον  
Φεβρουάριο αλλά έπεσε πάλι στο 1,4% τον Μάϊο. 
 
Όσον αφορά την χρηµατοδότηση του σηµερινού λογιστικού ελλείµµατος µπορεί να επισηµανθεί ότι 
η µακροπρόθεσµη εισροή κεφαλαίων αυξήθηκε την τελευταία διετίας βάρος των βραχυπρόθεσµων 
εισροών κεφαλαίων. 
 
Το ύψος της ανεργίας ανήλθε πέραν του 5% κατά τους πρώτους µήνες του 1999,παρά την 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα. υπηρεσιών. Συγχρόνως, παρέµεινε στάσιµη 
η απασχόληση στην άµεση παραγωγή. 
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Πάντως, η κύρια πρόκληση για την οικονοµική πολιτική στη Μάλτα είναι να µειώσει το 
κυβερνητικό έλλειµµα το οποίο σήµερα εγγίζει το 12% του ΑΕΠ (το 1995 ανερχόταν σε 4%). 
 
Η χειροτέρευση των δηµόσιων οικονοµικών οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στους συνεχείς 
κυβερνητικούς δανεισµούς για την χρηµατοδότηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και σε 
αύξηση των δαπανών. Συγχρόνως, τα κυβερνητικά έσοδα µειώθηκαν παρά την ανάπτυξη της 
οικονοµίας η οποία οφείλεται κυρίως στα αρνητικά φορολογικά έσοδα. 
 
Το 1998 υπήρξε ένα καλό έτος για τον τουρισµό: οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 6.4% σε 
σύγκριση µε το 1997. Μία από τις διεθνώς καθιερωµένη εταιρεία κρουαζιερόπλοιων αποφάσισε να 
χρησιµοποιεί εις το εξής την Μάλτα ως τον κύριο λιµένα της. 
 
Όπως επισηµαίνεται στην ενηµερωµένη γνώµης της Επιτροπής σχετικά µε την αίτηση ένταξης της 
Μάλτας (COM (1999)96 τελ.) " Η Μάλτα έχει βιώσιµη οικονοµία της αγοράς. Εντούτοις, παρά την 
ευρύτατη εµπορική της ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ικανότητα της οικονοµίας της να 
αντιµετωπίσει ανταγωνιστικές πιέσεις εντός της Ένωσης αποτελεί  µία πρόκληση. Ορισµένες 
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα του 1994 που συµφωνήθηκε 
µεταξύ της Μάλτας και της Επιτροπής πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση. 
 
Τον πυρήνα του οικονοµικού προγράµµατος της σηµερινής κυβέρνησης αποτελούν οι 
αυστηρότερες φορολογικές πολιτικές που αποβλέπουν στην κατά 4% του ΑΕΠ µείωση του 
κυβερνητικού ελλείµµατος το 2004, µέσω αυξήσεως της φορολογίας και βελτιώσεως της 
φορολογικής διαχειρήσεως. 
 
Το πρόγραµµα προβλέπει επίσης διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις των κυβερνητικών δαπανών σε 
συνδυασµό µε τη ανάληψη δέσµευσης για κοινωνική βοήθεια. Η κυβέρνηση υπογραµµίζει ότι 
τέτοιες δράσεις είναι απαραίτητες τόσο για την ίδια τη Μάλτα όσο και για τη διευκόλυνση της 
ένταξής της στην Ε Ε. 
 
Η κυβέρνηση της Μάλτας εγκαινίασε µόλις προσφάτως τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης και 
αναδιάρθρωσης του δηµόσιου τοµέα. ∆ηµιουργήθηκε ειδική οµάδα προς το σκοπό αυτό µε 
εκπροσώπους του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Προς το παρόν, οι Οργανισµοί Κοινής 
Ωφέλειας παραµένουν στα χέρια του δηµοσίου, ενώ οι επιχειρήσεις όπως οι δεξαµενές ναυπηγείων 
και οι ναυπηγικές εταιρείες εξακολουθούν να συντηρούνται µε ευρύτατες επιδοτήσεις. 
Οποιαδήποτε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης θα αντιµετωπίσει ισχυρότατη αντίδραση και ασκείται 
ισχυρή πίεση στα επιµέρους µέλη της ειδικής οµάδας.  
 
 
ΙΙΙ. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
1. Οι σχέσεις πριν από τον Οκτώβριο του 1996 
 
Η Μάλτα υπέγραψε µία συµφωνία σύνδεσης µε την Κοινότητα στις 5 ∆εκεµβρίου 1970 η συµφωνία 
αυτή τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 1971. 
 
Η συµφωνία προβλέπει την ίδρυση τελωνειακής ένωσης σε δύο πενταετή στάδια. Αυτό σήµαινε ότι 
όλα τα εµπορικά εµπόδια που υφίσταντο µεταξύ των δύο πλευρών θα έπρεπε να αρθούν και ότι η 
Μάλτα θα υιοθετούσε το κοινοτικό τελωνειακό δασµολόγιο. 
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Με την κυβερνητική αλλαγή του Ιουνίου του 1971, µε την οποία επανήλθε στην εξουσία το 
εργατικό κόµµα, το δεύτερο στάδιο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Αυτό που έγινε ήταν να εφαρµοστούν 
οι διατάξεις που προβλέπονταν για τα πρώτα χρόνια της σύνδεσης, οι οποίες ανανεώνονταν τακτικά 
µετά το 1977. 
 
´Όταν κέρδισε τις εκλογές το 1987, το εθνικιστικό κόµµα δεν επιδίωξε την επανέναρξη της 
διαδικασίας που προβλεπόταν στη συµφωνία του 1970, δηλαδή τη σύσταση µίας τελωνειακής 
ένωσης,  αλλά έκρινε ότι ήταν προτιµότερο, µετά από µία τόσο µακρά περίοδο, να διεκδικήσει την 
πλήρη ένταξή της Μάλτας την Κοινότητα. 
 
2. Η πρώτη γνωµοδότηση της Επιτροπής σχετικά µε την αίτηση ένταξης της Μάλτας 

(30.6.1993) και η εξέλιξη των σχέσεων της µε την Ευρωπαϊκή ´Ένωση 
 
Κύρια σηµεία της γνωµοδότησης 
 
Το δηµοκρατικό καθεστώς της και ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποδεικνύουν ότι η 
Μάλτα διακατέχεται από µία πραγµατική επιθυµία να καταστεί µέλος της Ευρωπαϊκής ́ Ένωσης, αν 
και αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από την Κοινότητα. 
 
Συνεπώς, η Κοινότητα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον η αίτηση της Μάλτας πληροί όλα τα κριτήρια 
για την επιτυχή έκβαση των διαπραγµατεύσεων για την ένταξη και εξασφαλίζει την αποτελεσµατική 
ενσωµάτωση της χώρας αυτής στους κόλπους της Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής ´Ένωσης. 
 
Η γνωµοδότηση της Επιτροπής περιλαµβάνει µία σειρά αξιολογήσεων, ερωτηµάτων και προτάσεων 
που σχετίζονται µε τα πιο λεπτά θέµατα που τίθενται µε την αίτηση της Μάλτας: η απαραίτητη 
µεταρρύθµιση της οικονοµικής της νοµοθεσίας, η ασυµβατότητα της πολιτικής ουδετερότητας και 
αδέσµευτης πολιτικής που εφαρµόζει η Μάλτα µε τις διατάξεις της Συνθήκης του Μάαστριχτ και το 
θέµα της συµµετοχής της Μάλτας στα ευρωπαϊκά όργανα. 
 
Εάν στη γνωµοδότηση της Επιτροπής περιλαµβανόταν δήλωση στην οποία θα αναφερόταν ότι η 
Κοινότητα είναι έτοιµη, µόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις, να αρχίσει τις διαπραγµατεύσεις µε τη 
Μάλτα αυτό θα αποτελούσε θετικό µήνυµα και θα επαρκούσε για να επηρεάσει ευµενώς την κοινή 
γνώµη στη Μάλτα για τις µεταρρυθµίσεις αυτές. 
 
3. Οι εξελίξεις έως τον Οκτώβριο του 1996 
 
Στη ∆ιάσκεψη Κορυφής της Κέρκυρας, που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1994, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο χαιρέτησε τη σηµαντική πρόοδο που σηµειώθηκε όσον αφορά την αίτηση της Μάλτας 
να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή ´Ένωση και ανακοίνωσε ότι µπορούσε να θεωρηθεί ότι 
ολοκληρώθηκε ένα σηµαντικό στάδιο της σχετικής προετοιµασίας. 
 
Το Συµβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής ´Ένωσης συζήτησε το θέµα της προσχώρησης της 
Μάλτας για άλλη µία φορά στις 6 Μαρτίου 1995 και αποφάσισε, στις 10 Απριλίου 1995, την έναρξη 
των διαπραγµατεύσεων για την προσχώρηση µε βάση τις προτάσεις της Επιτροπής, έξι µήνες µετά 
την ολοκλήρωση της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης του 1996 και µε βάση τα αποτελέσµατα αυτής. 
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Το Συµβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Μάλτας πραγµατοποίησε την έκτη συνεδρίασή του στις 12 Ιουνίου 
1995 και αποφάσισε να θεσπίσει ένα πλαίσιο για τη διεξαγωγή διαλόγου µε τη συµµετοχή των δύο 
πλευρών ένα στοιχείο του διαλόγου αυτού ήταν η συµµετοχή του πρωθυπουργού κ. Adami και του 
υπουργού εξωτερικών κ. De Marco στην Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Κορυφής των Κανών. 
 
Οι λεπτοµερείς ρυθµίσεις του διαλόγου, που συµφωνήθηκαν τον Ιούλιο του 1995, 
συµπεριλάµβαναν έναν αριθµό συνεδριάσεων σε υπουργικό επίπεδο ή σε άλλα επίπεδα 
προκειµένου να συζητηθούν θέµατα που αφορούν την ΚΕΠΠΑ (καθώς και τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, την ασφάλεια, τον ΟΑΣΕ, την τροµοκρατία, τον ΟΗΕ, την ευθυγράµµιση της Μάλτας 
µε τις δηλώσεις της ´Ένωσης, τακτικές επαφές µεταξύ των διπλωµατικών αντιπροσωπειών της 
Ευρωπαϊκής ´Ένωσης και της Μάλτας σε τρίτες χώρες, µεσογειακά θέµατα, κλπ.), τις δικαστικές 
και τις εσωτερικές υποθέσεις, καθώς και τοµείς κοινού ενδιαφέροντος όπως το περιβάλλον, ο 
τουρισµός και ναυτιλιακά θέµατα. 
 
Επιπλέον, η ειδική στρατηγική για την προετοιµασία της προσχώρησης της Μάλτας 
συµπεριλαµβάνει συνεχείς προσπάθειες για την εξοικείωση του διοικητικού µηχανισµού της 
Μάλτας µε το "κοινοτικό κεκτηµένο", την εξέταση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την 
επέκταση των πλωτών και των τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων µε τη Μάλτα µε βάση τα 
προγράµµατα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τη συµµετοχή σε κοινοτικά προγράµµατα όπως το Media 
II, Leonardo, Socrates, Ariane, Raphael, Media II, κλπ. ... 
 
Στις 12 Ιουλίου 1995, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε µε µεγάλη πλειοψηφία ψήφισµα για 
την προσχώρηση της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή ´Ένωση. 
 
Τέταρτο χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο µεταξύ Ευρωπαϊκής ´Ένωσης και Μάλτας 
 
Στις 13 Ιουνίου 1994, οι υπουργοί εξωτερικών της Ευρωπαϊκής ´Ένωσης ενέκριναν την 
διαπραγµατευτική εντολή για το τέταρτο χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο. ´Έτσι, επιτράπηκε στη 
Μάλτα να διαθέτει επιχορηγήσεις για τη χρηµατοδότηση της τεχνικής βοήθειας και της οικονοµικής 
συνεργασίας, παράλληλα µε την ενίσχυση της µετατροπής της οικονοµίας της και την υποστήριξη 
για την προετοιµασία της χώρας για την υιοθέτηση του "κοινοτικού κεκτηµένου". 
 
Το τέταρτο πρωτόκολλο, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1996 και αφορά ποσό 45 εκατ. ecu. 
 
Η ισχύς του πρωτοκόλλου έχει παραταθεί έως τον ∆εκέµβριο 1999. 
 
4. Οι σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή ´Ένωση από τις 26 Οκτωβρίου 1996: πάγωµα της 

αίτησης ένταξης 
 
Βασικά το MLP επιθυµούσε τη διατήρηση όσο το δυνατόν καλύτερων σχέσεων µε την Ευρωπαϊκή 
´Ένωση και τη σταδιακή δηµιουργία µίας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών η οποία θα προσφέρει 
συγκρίσιµες συνθήκες για τις εγχώριες και τις ξένες επιχειρήσεις. 
 
Μετά την εκλογή του, ο κ. Sant δήλωσε στον Τύπο ότι η κυβέρνησή του θα αποσύρει την αίτηση 
της Μάλτας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή ́ Ένωση. Παρόλο που θα ήθελε να διατηρήσει µια 
ιδιαίτερη σχέση µε την Ευρωπαϊκή ´Ένωση, δεν επιθυµούσε την ένταξη της Μάλτας. 
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Αποτελέσµατα: 
 
 Επί κυβερνήσεως του κ. Sant, η Μάλτα δεν επωφελήθηκε από µία "προενταξιακή" σχέση µε την 
Ευρωπαϊκή ´Ένωση. Πάντως, µε βάση τις προτάσεις της Μάλτας, οι οποίες υποβλήθηκαν στην 
Επιτροπή το Φεβρουάριο του 1997, η Επιτροπή κατάρτισε ένα νέο πλαίσιο σχέσεων που 
περιλαµβάνει τη σύναψη µίας συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών µε τη Μάλτα. Η Επιτροπή έχει 
υποβάλει προτάσεις συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων. 
 
5. Οι εκλογές της 5ης Σεπτεµβρίου 1998: Η νίκη του Εθνικιστικού Κόµµατος και η 

επανενεργοποίηση της αίτησης ένταξης 
 
Μετά την εκλογή του ο Πρωθυπουργός κ. Fenech Adami δεσµεύτηκε να επανενεργοποιήσει την 
αίτηση ένταξης της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την κυβέρνηση της Μάλτας 
παραµένουν πάντα δεσµευτικές οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων στις Κάνες, τη 
Μαδρίτη και τη Φλωρεντία, σύµφωνα µε τις οποίες οι διαπραγµατεύσεις για την ένταξη θα έπρεπε 
να αρχίσουν 6 µήνες µετά τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη του 1996. 
 
Στις 8 Οκτωβρίου 1998, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ένα ψήφισµα "ζήτησε από το Συµβούλιο 
και την Επιτροπή να υποστηρίξουν την ένταξη της χώρας το δυνατόν συντοµότερο σύµφωνα µε τις 
διατάξεις και τις διαδικασίες της Συνθήκης", και ζήτησε από το Συµβούλιο να εντάξει τη Μάλτα ως 
µέλος στην Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη το δυνατόν συντοµότερο". 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βιέννης (11-12 ∆εκεµβρίου 1998) εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την απόφαση της Μάλτας να επανενεργοποιήσει την υποψηφιότητά της για προσχώρηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έλαβε γνώση της πρότασης της Επιτροπής να υποβάλει στις αρχές του 
εποµένου έτους µια νέα θετική γνωµοδότηση ανάλογη µε εκείνη του 1993. 
 
Η κυβέρνηση της Μάλτας δεσµεύθηκε, εξάλλου, να πραγµατοποιήσει ένα δηµοψήφισµα σχετικά µε 
το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων ένταξης. 
 
6. Η ενηµέρωση της γνώµης της Επιτροπής επί της αιτήσεως ένταξης της Μάλτας(COM 

(1999) 69 τελικό) 
 
Η ενηµέρωση της γνώµης του 1993 εκπονήθηκε από την Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως του 
Συµβουλίου της 5 Οκτωβρίου 1998. Κατατέθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1999. Η νέα γνώµη της 
Επιτροπής βασίζεται στην εξέλιξη της κατάστασης στη Μάλτα από το 1993·έχουν προστεθεί 
ορισµένοι τοµείς όπως η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις που δεν αναφέρονταν στη γνώµη 
του 1993. 
 
Η έκθεση συµπερασµατικά επιβεβαιώνει τα πορίσµατα της έκθεσης του 1993 όσον αφορά την 
επιλεξιµότητα της Μάλτας. Η έκθεση αναλύει επίσης την κατάσταση όσον αφορά την έγκριση της 
κοινοτικής νοµοθεσίας και το ρυθµό προόδου ως προς την ευθυγράµµιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο αφότου εκπονήθηκε η γνώµη. Η ανάλυση αυτή καταδεικνύει ότι περιορισµένες και 
άνισες προσπάθειες ευθυγραµµίσεως της νοµοθεσίας της Μάλτας είχαν συµφωνηθεί από το 1993 
και µάλιστα για τον τοµέα της εσωτερικής αγοράς. 
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Η διετής διακοπή των προετοιµασιών ένταξης καθυστέρησε την εξοικείωση των αρχών µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο και µε την παρακολούθηση της εξέλιξής του, καθώς και την δέσµευση των 
αρχών να µειώσουν την υφιστάµενη απόσταση µεταξύ της νοµοθεσίας της Μάλτας και του 
κεκτηµένου. 
 
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
Η Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΚ-Μάλτα συνήλθε στη Μάλτα (11η συνάντηση) και στις 17 
Φεβρουαρίου 1999. Τα µέλη των δύο αντιπροσωπειών διατύπωσαν την ευχή να µπορέσει η Μάλτα 
να συµπεριληφθεί ταχύτατα στα υποψήφια κράτη µέλη του 1ου γύρου. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεσή του (Bernie Malone) που ψηφίστηκε στις 15.04.1999 για 
τη γνώµη της Επιτροπής, ζήτησε από το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη να ακολουθήσουν τη 
σύσταση της Επιτροπής ούτως ώστε να δώσουν την δυνατότητα στη Μάλτα να συµπεριληφθεί στον 
αριθµό των κρατών µε τα οποία διεξάγονται τώρα οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. 
 

6. Προενταξιακή στρατηγική 
 

 Στις 22 Μαρτίου το Συµβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να προετοιµάσει προενταξιακή 
στρατηγική για τη Μάλτα και της επέτρεψε να αρχίσει το "screening" ορισµένων κεφαλαίων του 
κοινοτικού κεκτηµένου (οπτικοακουστικό, πολιτισµός, ΚΕΠΠΑ, ΜΜΕ). Εξ άλλου η Μάλτα 
συµµετέχει επίσης σε ορισµένα πολυµερή screening.Η Μάλτα από την πλευρά της έχει κληθεί να 
παρουσιάσει το εθνικό της πρόγραµµα για την έγκριση του κοινοτικού κεκτηµένου. 
 
8.Screening 
 
Κατά το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Μαρτίου 1999 αποφασίσθηκε ότι το screening θα 
αρχίσει  το συντοµότερο δυνατόν. Η Επιτροπή άρχισε το "screening" για την Μάλτα ,τον Μάϊο του 
1999 µε 9 κεφάλαια. Η Μάλτα κλήθηκε επίσης να θεσπίσει Εθνικό Πρόγραµµα για την Έγκριση 
του κοινοτικού κεκτηµένου (ΕΠΚΚ) το οποίο καταρτίζεται τώρα. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
προσδιορίσει συγκεκριµένη προενταξιακή στρατηγική για τη Μάλτα υπό τη µορφή εταιρικής 
σχέσης για την προσχώρηση. 
 
Τον Ιούνιο του 1999, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας χαιρέτισε «το γεγονός ότι βάσει της 
ενηµερωµένης µε νέα στοιχεία γνώµης της Επιτροπής για την αίτηση προσχώρησης της Μάλτας, 
κατέστη δυνατόν στο µεταξύ να ξεκινήσει η αναλυτική εξέταση του κεκτηµένου της Ένωσης µε τη 
Μάλτα».    
 
Το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Ιουνίου 1999 συµφώνησε να διευρύνει τον σηµερινό 
πολυµερή πολιτικό διάλογο µεταξύ των ΧΚΑΕ και της Κύπρου µε τη Μάλτα. Στα συµπεράσµατά 
του προσδιόρισε ότι « προωθηµένος διάλογος επί θεµάτων εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας µε τη Μάλτα θα είναι προς όφελος και των δύο µερών, θα επιτρέψει δε στην Μάλτα να 
εξοικειωθεί και να συµµορφωθεί µε τα µέσα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφάλειας. 
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Τον ∆εκέµβριο του 1999 στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση του Ελσίνκι, το Συµβούλιο, και υπό το 
πρίσµα των εκθέσεων της Επιτροπής, αποφάσισε να καλέσει την Ρουµανία, τη Σλοβακία, τη 
Λετονία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία και τη Μάλτα να συµµετάσχουν στην διαδικασία 
διαπραγµατεύσεων που είχε ήδη αρχίσει από τον Μάρτιο του 1998 µε την Πολωνία, την Ουγγαρία, 
την ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία, τη Σλοβενία και την Κύπρο. Προς το σκοπό αυτό, το 
Συµβούλιο αποφάσισε να συγκαλέσει διµερείς διακοινοβουλευτικές διασκέψεις κατά τον 
Φεβρουάριο του 2000 για να αρχίσουν οι διαπραγµατεύσεις.  
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όρισε επίσης ότι όλες οι υποψήφιες χώρες θα συµµετάσχουν στην 
διαδικασία προσχώρησης ισότιµα και ότι, σύµφωνα µε την νέα αρχή της «διαφοροποιήσεως»κάθε 
κράτος, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, θα κριθεί µε βάση τα  επιτεύγµατά του. Συνεπώς, 
οι διαπραγµατεύσεις σχετικά µε διαφορετικά κεφάλαια θα αρχίζουν και θα ολοκληρώνονται όταν 
κάθε υποψήφιο κράτος έχει πραγµατοποιήσει ικανοποιητική πρόοδο στην εφαρµογή του κοινοτικού 
κεκτηµένου στον υπό εξέταση τοµέα.    
 
Η νέα αντιµετώπιση  δηµιουργεί µια διαδικασία πλήρως ευέλικτη και πολλών ταχυτήτων  που 
παρέχει στις χώρες αυτές την δυνατότητα να προσεγγίσουν τις υποψήφιες χώρες της «πρώτης 
οµάδας» εφόσον έχουν επιτύχει ικανοποιητικό βαθµό προόδου. 
 
Στις 15 Φεβρουαρίου 2000, στο πλαίσιο των διακυβερνητικών διασκέψεων, η Ε Ε ξεκίνησε 
µεµονωµένες και διαδοχικές διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε τη Μάλτα, τη Ρουµανία, τη 
Σλοβακία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία  και τις αποκαλούµενες  χώρες της «οµάδας 
του Ελσίνκι». 
 
Στις 8 Μαρτίου, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συµβούλιο κατάλογο των κεφαλαίων τα οποία, κατά 
τη γνώµη της,  είναι έτοιµα για να αρχίσουν οι διαπραγµατεύσεις µε τις έξη νέες υποψήφιες χώρες. 
Η Επιτροπή αισθάνεται ότι τουλάχιστον δέκα κεφάλαια θα πρέπει να προγραµµατισθούν από την 
αρχή, για κάθε µια από τις ενδιαφερόµενες χώρες. 
 
Οι  διαπραγµατεύσεις  καθαυτές θα αρχίσουν στις 28 Μαρτίου. Με την ευκαιρία αυτή η Ε Ε θα 
ενηµερώσει τις υποψήφιες χώρες σχετικά µε τα κεφάλαια του Κοινοτικού κεκτηµένου όσον αφορά 
τα οποία οι διαπραγµατεύσεις µπορούν να αρχίσουν το τρέχον εξάµηνο. 
 
Με την ευκαιρία της ενάρξεως των διαπραγµατεύσεων, ο υπουργός Εξωτερικών της Μάλτας κ. 
Joseph Borg επεσήµανε ότι οι διαπραγµατεύσεις αποτελούν  «πραγµατικά ιστορική ηµέρα»για τη 
χώρα του και ότι η κυβέρνηση δεν θα φεισθεί προσπαθειών ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι η 
Μάλτα θα προσεγγίσει τις χώρες της «οµάδας του Λουξεµβούργου»προκειµένου να συµπεριληφθεί 
στο πρώτο κύµα προσχωρήσεων. Σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό, οι εσωτερικές πολιτικές αλλαγές 
καθυστέρησαν την διαδικασία εντάξεως (η Μάλτα είχε υποβάλει την αίτηση εντάξεως της το 199ο, 
αλλά όταν ήλθαν στην εξουσία οι Σοσιαλδηµοκράτες, στα τέλη του 1995, η αίτηση παρέµεινε 
ανενεργή µέχρι την επάνοδο των Χριστιανοδηµοκρατών στην εξουσία, το 1997), αλλά συγχρόνως 
επέτρεψαν στη Μάλτα, µέσα στα 10 αυτά χρόνια, να προετοιµασθεί για την έναρξη 
διαπραγµατεύσεων. Για το λόγο αυτό η Μάλτα θεωρεί ότι είναι έτοιµη για την ένταξη σε µεγάλο 
αριθµό τοµέων και φρονεί ότι µόνο «προβλήµατα  ήσσονος σηµασίας»σε τοµείς όπως η γεωργία, οι 
µεταφορές και το περιβάλλον θα απαιτήσουν µεταβατικές περιόδους ή περιορισµένες εξαιρέσεις.   
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Ο κ. Borg πρόσθεσε επίσης ότι η Μάλτα ήταν προετοιµασµένη να διαπραγµατευθεί σχετικά µε 8 ή 
9 κεφάλαια από την πρώτη κιόλας συνάντηση σε επίπεδο υπουργών στις 28 Μαρτίου και ότι οι 
συνοµιλίες µε τη Μάλτα σχετικά  µε όλα τα 31 κεφάλαια θα µπορέσουν να ολοκληρωθούν στα τέλη 
του 2001 (βλ. Agence Europe, 16..2.2000). 
 
Χρηµατοπιστωτική βοήθεια 

 
Τον Φεβρουάριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση BROK όσον αφορά την 
πρόταση κανονισµού για προενταξιακή στρατηγική σχετικά µε την Κύπρο και τη Μάλτα. Αυτή 
περιλαµβάνει χρηµατοπιστωτική βοήθεια 95 εκατ. € η οποία, κατά τη γνώµη του Ε Κ. δεν είναι 
επαρκής. 
 

9.Τακτική έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο για την ένταξη, 13 Οκτωβρίου 
1999.  
 

Από τη στιγµή που επανενεργοποιήθηκε η εταιρική σχέση της Μάλτας τον Φεβρουάριο του 1999, 
η Επιτροπή ενηµέρωσε την προηγούµενη έκθεσή της σχετικά µε τις προόδους που 
πραγµατοποίησε η Μάλτα µε σκοπό την ένταξη. Τον Οκτώβριο, περαιτέρω ενηµέρωση 
διαπίστωνε ότι όσον αφορά τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η 
Μάλτα  πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Από οικονοµική πλευρά, η Μάλτα διαθέτει 
λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς και θα πρέπει να µπορέσει να αντιµετωπίσει την 
ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς εντός της Ένωσης, εφόσον λάβει τα κατάλληλα 
µέτρα. Πάντως, από την τελευταία έκθεση της Επιτροπής τον Φεβρουάριο του 1999, έχει 
σηµειωθεί µικρή περαιτέρω πρόοδος σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, η Μάλτα θα πρέπει 
να εγκρίνει πρόγραµµα ευθυγραµµίσεως στο επίπεδο αυτό επειγόντως. 
 
Η συνεχής επιβολή τελών στις εισαγωγές από την Ε Ε είναι ανωµαλία που θα πρέπει να παύσει 
αµέσως. Το κράτος εξακολουθεί να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη γεωργία και δεν έχει 
επιτευχθεί µεγάλη πρόοδος στην προετοιµασία του τοµέα για την κοινή αγροτική πολιτική. Στον 
τοµέα των µεταφορών υπάρχει ανάγκη για µεγαλύτερη ευθυγράµµιση κυρίως στα πεδία της 
ναυτιλιακής ασφάλειας και του ελέγχου της ρύπανσης. Η Μάλτα πρέπει να εγκρίνει 
περιβαλλοντική πολιτική και να βελτιώσει την δυνατότητα  εφαρµογής της. Στον τοµέα της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων η Μάλτα θα πρέπει να εγκρίνει νόµο σχετικά µε το 
άσυλο. Χρειάζεται να ενισχυθεί η δυνατότητα σε πεδία όπως αυτό του ελέγχου της 
µετανάστευσης, της καταπολέµησης των ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος. Πρέπει 
να επιταχυνθεί η ευθυγράµµιση όσον αφορά την πνευµατική ιδιοκτησία και την προστασία των 
δεδοµένων. 
 
Βάσει της εκθέσεως αυτής η Επιτροπή εκπόνησε το σχέδιο εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση. 
Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση θέτει δύο ειδών στόχους προτεραιότητας προς επίτευξη: 
«βραχυπρόθεσµους»στόχους (δηλ. εντός του έτους) και «µεσοπρόθεσµους»στόχους. Οι 
προτεραιότητες αφορούν τον οικονοµικό τοµέα, την εσωτερική αγορά, την γεωργία, το 
περιβάλλον, τις µεταφορές, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, την δικαιοσύνη και τις 
εσωτερικές υποθέσεις. 
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IV H MAΛΤΑ ΚΑΙ Η ∆∆ 
 
Η δώδεκα υποψήφιες χώρες που διαπραγµατεύονται ήδη την  ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχουν ενηµερώσει την πορτογαλική προεδρία για τις θέσεις τους όσον αφορά την 
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη (∆∆)σχετικά µε την θεσµική αναθεώρηση της Ε Ε. Οι χώρες αυτές: 
- υποστηρίζουν την ταχεία ολοκλήρωση της ∆∆ ήτοι, µέχρι το τέλος του έτους προκειµένου να 
αποφευχθεί η καθυστέρηση της διαδικασίας διεύρυνσης. Για το λόγο αυτό, σχεδόν όλες 
φρονούν ότι η ηµερήσια διάταξη της ∆∆ θα πρέπει να περιορισθεί στα τρία «εναποµείναντα 
θέµατα  του Άµστερνταµ»(µέγεθος και σύνθεση της Επιτροπής, κατανοµή ψήφων εντός του 
Συµβουλίου, διεύρυνση της  ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία)· 

- επιθυµούν να έχει κάθε κράτος µέλος στο µέλλον το δικαίωµα να ορίζει έναν Επίτροπο· 
- αναγνωρίζουν την ανάγκη να αναδιαρθρωθεί η κατανοµή ψήφων κρατών µελών εντός του 
Συµβουλίου, αλλά αποδίδουν σηµασία  στη διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ «µεγάλων» και 
«µικρών»χωρών και στο γεγονός ότι οι «µικρές»χώρες χρειάζονται προστασία( την οµάδα 
αποτελούν όλες οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες εκτός της Πολωνίας και της Ουγγαρίας)· 

- υποστηρίζουν την διεύρυνση της χρησιµοποιήσεως της ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία, 
εκτός περιπτώσεων που αφορούν θεσµικά θέµατα και µερικές εξαιρέσεις που θα καθορισθούν 
αργότερα· 

- επιθυµούν να ενηµερώνονται και να τους ζητείται η γνώµη κατά τη διάρκεια των 
διαπραγµατεύσεων.  

 
  

 
* * * 

 
 
 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στην 
κ. Martine CHARRIOT, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γ∆ IV, Λουξεµβούργο 
Τµήµα πολιτικών και θεσµικών υποθέσεων 
Τηλ.: (352) 4300 2 2908 / Φαξ: (352) 4300 2 7722 / e-mail: mcharriot@europarl.eu.int 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 
  
 
 
 

 
Αποτελέσµατα των εκλογών της   Αποτελέσµατα των εκλογών της 
22ας Φεβρουαρίου 1992    27ης Οκτωβρίου 1996 
                                                             
 
Κόµµατα 

 
 Ψήφοι 

 
 % 

 
Έδρες 

 
Κόµµατα 

 
 Ψήφοι 

 
 % 

 
 Έδρες 

 
Εθνικιστικό 
Κόµµα 

 
 127 932 

 
 51,77 

 
 34 

 
Εθνικιστικό 
Κόµµα 

 
124 864 

 
47,8 

 
 31 

 
Εργατικό 
Κόµµα 

 
 114 911 

 
 46,5 

 
 31 

 
Εργατικό 
Κόµµα 

 
132 497 

 
50,7 

 
 34 

 
Εναλλακτικοί 
δηµοκράτες 

 
 4 186 

 
 1,69 

 
 - 

 
Εναλλακτικοί 
δηµοκράτες 

 
   3 820 

 
 1.46 

 
 - 

 
Ανεξάρτητοι 
υποψήφιοι 

 
 110 

 
 0,04 

 
 - 

 
Άλλοι  

 
      43 

 
 0.04 

 
 - 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 247 139 

 
 100 

 
 65 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
261 224 

 
100 

 
 65 

 
 
 
 

 
           Aποτελέσµατα των εκλογών της 5ης Σεπτεµβρίου 1998                        
 
Κόµµατα 

 
        Ψήφοι 

 
 % 

 
 Έδρες 
 

 
Εθνικιστικό Κόµµα 

 
      137 037 

 
     51,81 

 
 35 
 

 
Εργατικό Κόµµα 

 
      124 220 

 
     46,97 

 
 30 
 

 
Συµµαχία Κοινωνικής 
∆ικαιοσύνης 

 
         3 208 

 
       1,21 

 
 - 
 
 

 
Ανεξάρτητοι  

 
            27 

 
       0,01 

 
 - 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
      264 492 

 
       100 

 
 65 
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          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 
 
 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
 
 
 
Πρωθυπουργός      ∆ρ. Eddie Fenech Adami 
 
Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και 
Υπουργός Εξωτερικών 
Σχέσεις µε την ΕΕ      Καθηγητής Guido de Marco 
 
Υπουργός Κοινωνικής Πολιτικής 
Επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων   ∆ρ. Lawrence Gonzi 
 
Υπουργός Παιδείας      ∆ρ. Louis Galea 
 
Υπουργός Οικονοµικών     κ. John Dalli 
 
Υπουργός Περιβάλλοντος     κ. Francis Zammit Dimech 
 
Υπουργός Τουρισµού      κ. Michael Refalo 
 
Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών   κ. Censu Galea 
 
Υπουργός Οικονοµικών Υπηρεσιών    Καθηγητής Josef Bonnici 
 
Υπουργός Εσωτερικών     κ. Tonio Borg 
 
Υπουργός Γεωργίας και Αλιείας    κ. Ninu Zammit 
 
Υπουργός Υγείας      ∆ρ. Louis Deguara 
 
Υπουργός Περιφέρειας Gozo     κα Giovanna Debono 
 
 
 
 
 
 


