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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με τους πιθανούς τρόπους καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη 
Δημοκρατία (ΕΤΔ)
(2011/2245(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλε o Alexander Graf 
Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τους πιθανούς τρόπους 
καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ) (B7-0391/2011),

– έχοντας υπόψη την έκθεση που υπέβαλε η Véronique De Keyser, εξ ονόματος της 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του 
εκδημοκρατισμού (2011/2032(INI)),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6, 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του 
εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες (COM(2001)0252)1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού 
μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση 
του 2009 για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε αυτό τον τομέα (2010/2202(INI))3,

– έχοντας υπόψη τις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και τις ρήτρες περί 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και δημοκρατίας που περιέχονται σε αυτές,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2009 με θέμα 
«Υποστήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης: για ένα ενισχυμένο ενωσιακό πλαίσιο»,

– έχοντας υπόψη τις ακόλουθες τρεις σειρές συμπερασμάτων του Συμβουλίου: της 22ας 
Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την υποστήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών 
σχέσεων της ΕΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2010 όπου περιλαμβάνεται η «Έκθεση προόδου για 
το 2010 και κατάλογος των πιλοτικών χωρών» και της 20ής Ιουνίου 2011 για την 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας,

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 
με θέμα «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303),

                                               
1 ΕΕ C 131 E, 5.6.2003, σ. 147.
2 ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2010)0489.
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– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις 
χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» 
(COM(2011)0200),

– έχοντας υπόψη τα σε θεματική και γεωγραφική βάση χρηματοδοτικά μέσα της Επιτροπής 
στον τομέα του εκδημοκρατισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (όπως είναι το 
ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), η 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI) κ.λπ.),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 121, παράγραφος 3, και το άρθρο 97 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες της Ένωσης κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία ως ιδρυτικές αξίες της ΕΕ και ως αρχές και επιδιώξεις της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ατζέντα δράσης για την υποστήριξη της δημοκρατίας στο 
πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, το Συμβούλιο δήλωνε ότι επιθυμούσε να 
ενισχύσει την εσωτερική συνοχή και την αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχει, 
αλλά ότι έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος εν προκειμένω·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν έχουν εφαρμόσει ακόμα στην 
πράξη μια πραγματικά συνεκτική και στρατηγική προσέγγιση των θεμάτων του 
εκδημοκρατισμού η οποία να αναγνωρίζει την υποστήριξη της δημοκρατίας αυτή 
καθαυτήν ως αυτοτελές ζήτημα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης» κατέδειξαν την ανάγκη 
ανάληψης εκ μέρους της ΕΕ μιας πιο τεκμηριωμένης και στρατηγικής δέσμευσης υπέρ 
των χωρών που αγωνίζονται για την υλοποίηση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, βάσει 
μιας νέας προσέγγισης, ειδικά σχεδιασμένης για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη προσέγγιση για την υποστήριξη της δημοκρατίας 
που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και του ευρωπαϊκού 
προγράμματος δράσης για αλλαγή πρέπει να συνοδεύεται από την αυξημένη ικανότητα 
ταχείας ανταπόκρισης σε εξελίξεις που αφορούν τη δημοκρατία·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) εστιάζει σε πιο μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία συμπληρώνουν τα 
υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα γεωγραφικής βάσης της ΕΕ· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα, τα εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα (όπως 
αντιφρονούντες, προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, νεαροί ηγέτες), τα κοινωνικά 
κινήματα, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης 
(συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων, των συντακτών ιστολογίων, των 
ακτιβιστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) εξακολουθούν να διαδραματίζουν καίριο 
ρόλο σε κάθε δημοκρατία και κάθε διαδικασία εκδημοκρατισμού, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, λόγω της έλλειψης πόρων, της περιορισμένης εντολής και των χρονοβόρων 
διαδικασιών του ΕΜΔΔΑ, η στήριξη αυτών των παραγόντων ήταν περιορισμένη κατά το 
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παρελθόν· 

1. απευθύνει στο Συμβούλιο την ακόλουθη σύσταση, προτρέποντάς το: 

α) να εξακριβώσει κατά πόσον το ΕΤΔ θα διαμορφώσει μια πιο στρατηγική και πολιτική 
προσέγγιση της ΕΕ για την υποστήριξη της δημοκρατίας, παρέχοντας συνδρομή «από τη 
βάση προς την κορυφή», η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στις εκάστοτε συνθήκες, 
ευέλικτη και έγκαιρη, με δυνατότητα άμεσου επαναπρογραμματισμού, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο για τη διευκόλυνση της μετάβασης χωρών εταίρων προς τη 
δημοκρατία·

β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ προάγει και ενισχύει τη «βαθιά και βιώσιμη δημοκρατία» 
σε χώρες που βρίσκονται σε προ-μεταβατικό ή μεταβατικό στάδιο, εστιάζοντας 
πρωτίστως, αλλά όχι αποκλειστικά, στην ευρωπαϊκή γειτονία·

γ) να εγγυηθεί ότι το ΕΤΔ δημιουργεί συνέργειες και συμπληρώνει το έργο που 
επιτελείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις υπηρεσίες τους και τα ιδρύματα που 
χρηματοδοτούν, αναπτύσσοντας παράλληλα στενή συνεργασία μαζί τους, δημιουργώντας 
εταιρικές σχέσεις και αποφεύγοντας την επικάλυψη δραστηριοτήτων·

δ) να εξασφαλίσει ότι το ΕΤΔ διαδραματίζει κατάλληλο ρόλο, ο οποίος συμπληρώνει και 
δεν περιορίζει τις δραστηριότητες των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως του 
ΕΜΔΔΑ· εφόσον ενδείκνυται, το ΕΤΔ θα πρέπει να δρομολογεί έργα τα οποία θα 
μπορούν αργότερα να συνεχιστούν από το ΕΜΔΔΑ, δημιουργώντας κατά τον τρόπο 
αυτόν διασυνδέσεις με το ΕΜΔΔΑ, με στόχο τη διασφάλιση εσωτερικής συνοχής και 
βιωσιμότητας σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα· 

ε) να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση του ΕΤΔ στα πρώιμα στάδια της μετάβασης, με 
στόχο την εκκίνηση έργων τα οποία δεν μπορούσαν μέχρι στιγμής να λάβουν τη στήριξη 
της ΕΕ λόγω γραφειοκρατικών περιορισμών· και να διαμορφώσει το ΕΤΔ κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να αποφεύγει λιγότερο την ανάληψη κινδύνων·

στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης χώρας, 
σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων καίριων πολιτικών 
παραγόντων (αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, 
κινήματα λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης και ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το ΕΤΔ 
να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για την 
υλοποίηση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων·

ζ) να παράσχει τη δυνατότητα στο ΕΤΔ να χορηγεί απευθείας επιδοτήσεις στους 
επιλεγμένους δικαιούχους και να διαθέτει εκ νέου χρηματοδοτικούς πόρους μέσω μη 
κερδοσκοπικών φορέων, όπως ιδρύματα και ΜΚΟ· ειδικά στα αρχικά στάδια, η εκ νέου 
χρηματοδότηση θα αποτελέσει αποδοτικό μηχανισμό για την επιτόπου συνεργασία του 
ΕΤΔ με εταίρους που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τις τοπικές υποδομές, ενώ 
χαίρουν ταυτόχρονα της εμπιστοσύνης των τοπικών πληθυσμών·

η) να διατηρήσει μια διαφανή και ανοικτή δομή διακυβέρνησης, μεριμνώντας για τον 
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ισορροπημένο συνδυασμό εκπροσώπων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
και επαγγελματιών· να διασφαλίσει την εξισορρόπηση μεταξύ της αυτονομίας και της 
ανεξαρτησίας του ΕΤΔ και της υποχρέωσης λογοδοσίας του στους χρηματοδότες του·

θ) να εντάξει στο ΕΤΔ κατάλληλους διαύλους διαρθρωμένης συνεργασίας και 
συντονισμού με τις Βρυξέλλες και τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται επιτόπου· να 
μεριμνήσει για τον ενισχυμένο συντονισμό και τη διαβούλευση μεταξύ της μελλοντικής 
εκτελεστικής επιτροπής και της γραμματείας του ΕΤΔ, αφενός, και της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, αφετέρου, 
στο πλαίσιο των στρατηγικών, των στόχων και των πρωτοβουλιών των αντίστοιχων 
μέσων της ΕΕ, καθώς και για τη διεξαγωγή διαρθρωμένου διαλόγου με τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται 
επιτόπου·

ι) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ αναπτύσσει ισχυρούς συνδέσμους με ομάδες δικαιούχων, 
χωρίς ωστόσο να διαθέτει τοπικά γραφεία, αλλά βασιζόμενο, αντιθέτως, σε τοπικές 
οργανώσεις ή ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες·

ια) να διαρθρώσει το ΕΤΔ κατά το πρότυπο ενός διοικητικά ευέλικτου και αποδοτικού 
οργανισμού με έδρα στις Βρυξέλλες, εξοπλίζοντάς τον με σαφείς μηχανισμούς 
επιδοτήσεων· οι αιτούντες δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε επαχθείς διαδικασίες
διαγωνισμών, ενώ η συγχρηματοδότηση από τους δικαιούχους δεν θα πρέπει να συνιστά 
αναγκαία προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση·

ιβ) να εγγυηθεί ότι η συνεισφορά της ΕΕ στον προϋπολογισμό του ΕΤΔ παρέχεται σε 
πλήρη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, κατοχυρώνοντας, 
ωστόσο, το δικαίωμα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να παρακολουθεί και να 
ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι χρηματοδοτικοί πόροι·

ιγ) να αναθέσει στο Κοινοβούλιο ευρύ πολιτικό ρόλο εποπτείας επί των δραστηριοτήτων 
του ΕΤΔ, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο μέσω της 
υποβολής των ετήσιων εκθέσεων του ΕΤΔ·

ιδ) να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ίδρυσης, οργάνωσης και διαχείρισης του ΕΤΔ, μέσω, μεταξύ 
άλλων, της συμμετοχής ορισμένου αριθμού βουλευτών του ΕΚ στο διοικητικό συμβούλιο 
και την εκτελεστική επιτροπή του ΕΤΔ, προκειμένου να διασφαλισθεί η πολιτική 
ισορροπία και η δυνατότητα του Κοινοβουλίου να εκφράζει τις απόψεις του στον 
καθορισμό των πολιτικών και στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών που θα στηρίζουν 
τις δραστηριότητες του ταμείου με γόνιμο και συστηματικό τρόπο·

ιε) να προβεί σε αποτίμηση του αντικτύπου και των επιδόσεων του ΕΤΔ μετά την 
παρέλευση ενός έτους δραστηριοτήτων·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, προς 
ενημέρωση, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία προτάθηκε στο πλαίσιο της γενικότερης 
συζήτησης της ΕΕ σχετικά με την αναθεώρηση των πολιτικών και των δράσεων της ΕΕ για 
την προαγωγή της δημοκρατίας, σε συνέχεια των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στη νότια 
Μεσόγειο. Ο στόχος συνίσταται στη συγκρότηση ενός ημιαυτόνομου φορέα, ο οποίος θα 
μπορούσε να στηρίζει τους υπερασπιστές της δημοκρατίας και τις δημοκρατικές εξελίξεις σε 
ολόκληρο τον κόσμο με μη γραφειοκρατικό τρόπο, και ο οποίος δεν θα συνδέεται άμεσα με 
τη διπλωματία της ΕΕ ή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εν λόγω ιδέα αποτέλεσε κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου και Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής, κ. Ashton, και του Επιτρόπου κ. Füle, στο νέο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας, το οποίο παρουσιάστηκε τον Μάιο του τρέχοντος έτους και εγκρίθηκε κατόπιν στα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου. Η πολωνική Προεδρία του Συμβουλίου 
κατέταξε το ΕΤΔ μεταξύ των προτεραιοτήτων της Προεδρίας και συνεργάστηκε με όλους 
τους ενδιαφερόμενους φορείς για την περαιτέρω προώθηση της ιδέας. Εναπόκειται πλέον στο 
Κοινοβούλιο να διατυπώσει τις δικές του εποικοδομητικές παρατηρήσεις στις σχετικές 
διαβουλεύσεις, οι οποίες έχουν προχωρήσει ταχύτατα τις τελευταίες εβδομάδες, και να 
διασφαλισθεί η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην ίδρυση, τη δομή διακυβέρνησης και τον 
έλεγχο αυτού του πιθανού ευρωπαϊκού ταμείου.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ B7-0391/2011

σύμφωνα με το άρθρο 121, παράγραφος 1, του Κανονισμού

σχετικά με τους πιθανούς τρόπους καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία
(ΕΤΔ)

Alexander Graf Lambsdorff
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις δύο σειρές συμπερασμάτων του Συμβουλίου με θέμα «Στήριξη της 
δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ» της 17ης Νοεμβρίου 2009 και της 13ης 
Δεκεμβρίου 2010 όπου περιλαμβάνεται η «Έκθεση προόδου για το 2010 και κατάλογος 
των πιλοτικών χωρών»,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2009 με θέμα 
«Στήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης: προς ένα ενισχυμένο πλαίσιο ΕΕ»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την οικοδόμηση 
της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες» (COM(2001)0252)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 121, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα και τα κοινοβούλια που εκλέγονται με 
ελεύθερες και τίμιες εκλογές είναι βασικής σημασίας για κάθε δημοκρατία και διαδικασία 
εκδημοκρατισμού και ότι η στήριξη και η εφαρμογή του ευρωπαϊκού μέσου για τη 
δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) δεν είναι ακόμη ανάλογη με τη 
σημασία των παραγόντων αυτών στο παρελθόν,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η οργάνωση πολιτικών κομμάτων, ιδίως 
εκείνων που προάγουν τις δημοκρατικές αξίες, αμερόληπτα, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη στα νέα, ελεύθερα και τίμια εκλεγμένα 
κοινοβούλια, ιδίως στις χώρες μετάβασης και σε εκείνες όπου η ΕΕ έχει αποστείλει 

                                               
1 ΕΕ C 265 E, 30.9.2010, σ. 3.
2 ΕΕ C 131 E, 5.6.2003, σ. 147.
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αποστολές παρατήρησης εκλογών είναι υψίστης σημασίας,

1. απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

α) να θεωρήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα ελαστικότερο και λιγότερο 
γραφειοκρατικό μέσον αρωγής των πολιτικών παραγόντων που μοχθούν για τη 
δημοκρατική αρωγή στις χώρες τους· 

β) να προβλέψει την ίδρυση ενός ΕΤΔ με τη μορφή μη κερδοσκοπικού χρηματοδοτικού 
οργανισμού για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών σε όλο τον κόσμο·

γ) να προβεί σε σαφή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του μελλοντικού ΕΤΔ που θα 
εκπονήσουν η ΕΥΕΔ, η Επιτροπή και η πολωνική Προεδρία·

δ) να σεβασθεί το δικαίωμα ελέγχου εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
πλαίσιο της διαδικασίας της μελλοντικής πιθανής ίδρυσης του ΕΤΔ κατά τον 
προσδιορισμό των ετησίων στόχων, προτεραιοτήτων, αναμενόμενων αποτελεσμάτων 
και χρηματοδοτήσεων σε γενικές γραμμές·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, 
προς ενημέρωση, την Επιτροπή.


