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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2002. Της συνόδου
προηγήθηκε παρουσίαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Pat Cox,
ακολουθούµενη από ανταλλαγή απόψεων για τα κύρια σηµεία της ηµερήσιας διάταξης.

Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρουσιάσθηκε έκθεση από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης,
κ. Valéry Giscard d�Estaing, σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών της. Με βάση την έκθεση αυτή,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είχε ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε την εξέλιξη των συζητήσεων.

I. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

1. Η ιστορική διαδικασία που δροµολογήθηκε στην Κοπεγχάγη το 1993 για την υπέρβαση των
διαιρέσεων σε όλη την ήπειρό µας είναι έτοιµη να καρποφορήσει. Αποτελεί φόρο τιµής στο
όραµα και τις προσπάθειες των υποψήφιων χωρών και των κρατών µελών το γεγονός ότι η
µεγαλύτερη έως τώρα διεύρυνση της Ένωσης βρίσκεται πλέον προ των θυρών.

Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικρότησε θερµά το θετικό αποτέλεσµα του
ιρλανδικού δηµοψηφίσµατος. Το αποτέλεσµα άνοιξε τον δρόµο για να ολοκληρωθεί η
επικύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας ώστε να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του προσεχούς έτους.

Με βάση τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε αποφάσεις που θα δώσουν τη
δυνατότητα στην Ένωση να παρουσιάσει στα υποψήφια κράτη διαπραγµατευτικές θέσεις για
όλα τα εκκρεµή ζητήµατα µέχρι τις αρχές Νοεµβρίου το αργότερο, µε στόχο να
ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε τις πρώτες χώρες στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Κοπεγχάγης, τον ∆εκέµβριο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθόρισε επίσης
κατευθυντήριες γραµµές για τη συνέχιση της διαδικασίας µε τις χώρες που δεν
περιλαµβάνονται στην πρώτη διεύρυνση.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2. Η Ένωση προσυπογράφει τα συµπεράσµατα και τις συστάσεις της Επιτροπής ότι η Κύπρος,
η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η
Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία πληρούν τα πολιτικά κριτήρια και θα είναι σε θέση να
εκπληρώσουν τα οικονοµικά κριτήρια και να αναλάβουν τις υποχρεώσεις της ιδιότητας του
µέλους από την αρχή του 2004.

3. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη γενική πρόοδο που
σηµειώθηκε στις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης, καθώς επίσης και στη µεταφορά του
κεκτηµένου στις εθνικές νοµοθεσίες και την εφαρµογή του, και τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν
κατά τις διαπραγµατεύσεις οι υποψήφιες χώρες, η Ένωση επιβεβαιώνει την
αποφασιστικότητά της να ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες αυτές στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης στις 12-13 ∆εκεµβρίου και να υπογράψει τη Συνθήκη
Προσχώρησης στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2003.
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4. Η Ένωση επαναλαµβάνει ότι προτιµά να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση µια επανενωµένη
Κύπρος, µε βάση µια συνολική διευθέτηση, και απευθύνει έκκληση στους ηγέτες της
ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας να επωφεληθούν της ευκαιρίας και να
καταλήξουν σε συµφωνία πριν από το τέλος των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης εφέτος.
Η Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει την πλήρη υποστήριξή της στις ουσιαστικές προσπάθειες
του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για την επίτευξη λύσης, σύµφωνα µε τις
σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα προσαρµόσει τους όρους µιας τέτοιας συνολικής διευθέτησης στη Συνθήκη
Προσχώρησης ευθυγραµµιζόµενη µε τις αρχές µε βάση τις οποίες ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εάν δεν επιτευχθεί λύση, οι αποφάσεις που θα ληφθούν τον ∆εκέµβριο από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης θα βασίζονται στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Ελσίνκι του 1999.

5. Η Ένωση συµφωνεί µε την αξιολόγηση της Επιτροπής για τις προόδους που
πραγµατοποίησαν η Βουλγαρία και η Ρουµανία. Λαµβανοµένου υπόψη του περιεκτικού και
αµετάκλητου χαρακτήρα της διαδικασίας διεύρυνσης και µε βάση το έγγραφο στρατηγικής
της Επιτροπής, το Συµβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να προετοιµάσουν, σε στενή
συνεννόηση µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, τις αποφάσεις που είναι αναγκαίο να ληφθούν
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης όσον αφορά κατά πρώτον τις λεπτοµερείς
πορείες διαδροµής, καθώς και χρονοδιαγράµµατα, και εν συνεχεία την αυξηµένη
προενταξιακή βοήθεια ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία προσχώρησης αυτών των χωρών.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία,
στις προσπάθειές τους να επιτύχουν το στόχο της ένταξης το 2007.

6. Η Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τα σηµαντικά βήµατα που πραγµατοποίησε η
Τουρκία προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης
και για το γεγονός ότι η Τουρκία σηµείωσε πρόοδο στα οικονοµικά κριτήρια και στην
ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο, όπως αναφέρεται στην τακτική έκθεση της Επιτροπής. Τούτο
έχει προωθήσει την έναρξη διαπραγµατεύσεων προσχώρησης µε την Τουρκία. Η Ένωση
ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της διαδικασία και να
πραγµατοποιήσει περαιτέρω συγκεκριµένα βήµατα προς την κατεύθυνση της εφαρµογής, τα
οποία θα προωθήσουν την προσχώρηση της Τουρκίας σύµφωνα µε τις ίδιες αρχές και τα ίδια
κριτήρια µε αυτά που εφαρµόζονται στα άλλα υποψήφια κράτη. Το Συµβούλιο καλείται να
προετοιµάσει εγκαίρως για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης τα στοιχεία που
χρειάζονται ώστε να ληφθεί απόφαση για το επόµενο στάδιο της υποψηφιότητας της
Τουρκίας, µε βάση το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής και σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων του Ελσίνκι, του Λάκεν και της Σεβίλλης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

7. Η Ένωση υιοθετεί τις προτάσεις της Επιτροπής που περιλαµβάνονται στο έγγραφο
στρατηγικής σχετικά µε τη συνέχιση της παρακολούθησης µετά την υπογραφή της Συνθήκης
Προσχώρησης. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα καταρτίσει, έξι µήνες πριν από την
προβλεπόµενη ηµεροµηνία προσχώρησης, έκθεση προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στην οποία θα παρακολουθείται η περαιτέρω πρόοδος ως προς την υιοθέτηση,
την εφαρµογή και την επιβολή του κεκτηµένου από τα κράτη που προσχωρούν, σύµφωνα µε
τις δεσµεύσεις τους.
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8. Επιπλέον, η Ένωση υιοθετεί τις προτάσεις της Επιτροπής σύµφωνα µε τις οποίες πρέπει να
προβλεφθούν στη Συνθήκη Προσχώρησης, εκτός από µια γενική ρήτρα οικονοµικής
διασφάλισης, και δύο ειδικές ρήτρες διασφάλισης σχετικά µε τη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς περιλαµβανοµένων και όλων των τοµεακών πολιτικών που αφορούν οικονοµικές
δραστηριότητες µε διασυνοριακές συνέπειες και τον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και των
Εσωτερικών Υποθέσεων. Για χρονικό διάστηµα µέχρι και τριών ετών µετά την προσχώρηση,
θα µπορεί να γίνει επίκληση µιας ρήτρας διασφάλισης έπειτα από αιτιολογηµένη αίτηση
οποιουδήποτε κράτους µέλους ή κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής. Τα µέτρα που θα
λαµβάνονται µε βάση τη γενική ρήτρα οικονοµικής διασφάλισης θα µπορούν να αφορούν
οποιοδήποτε κράτος µέλος. Τα µέτρα µε βάση τις δύο ειδικές ρήτρες διασφάλισης θα
µπορούν να αφορούν τα νέα κράτη µέλη τα οποία δεν θα έχουν εφαρµόσει τις δεσµεύσεις που
έχουν αναληφθεί στα πλαίσια των διαπραγµατεύσεων. Θα µπορεί να γίνει επίκληση µια
ρήτρας διασφάλισης ακόµη και πριν από την προσχώρηση µε βάση τα συµπεράσµατα από
την παρακολούθηση και να τεθεί η ρήτρα σε ισχύ από την πρώτη ηµέρα της προσχώρησης.
Η διάρκεια αυτών των µέτρων θα µπορεί να παραταθεί πέραν της τριετίας. Τα αρµόδια
όργανα θα καθορίσουν τη θέση της Ένωσης για το θέµα αυτό κατά τις διαπραγµατεύσεις
προσχώρησης. Η Επιτροπή θα ενηµερώσει εγκαίρως το Συµβούλιο πριν από την ανάκληση
των µέτρων διασφάλισης και θα λάβει δεόντως υπόψη της τυχόν παρατηρήσεις του
Συµβουλίου ως προς το θέµα αυτό.

9. Η Ένωση προσυπογράφει την πρόταση της Επιτροπής να διατεθεί ειδική µεταβατική
διευκόλυνση για τη δηµιουργία θεσµών µε σκοπό να συνεχιστεί η διαδικασία δηµιουργίας
διοικητικής και δικαστικής υποδοµής των νέων κρατών µελών.

∆ηµοσιονοµικά και οικονοµικά θέµατα (2004-2006)

10. Πρέπει να τηρηθεί το ανώτατο όριο των δαπανών που συνδέονται µε τη διεύρυνση, όπως
καθορίσθηκε για την περίοδο 2004-2006 από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου.

11. Οι δαπάνες της Ένωσης πρέπει να εξακολουθήσουν να τηρούν τόσο την επιταγή της
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και της αποτελεσµατικότητας των δαπανών όσο και την ανάγκη
να εξασφαλισθεί ότι η διευρυµένη Ένωση θα διαθέτει επαρκείς πόρους για την οµαλή
ανάπτυξη των πολιτικών που εφαρµόζει προς όφελος όλων των πολιτών της.

(α) Άµεσες πληρωµές

12. Χωρίς να προδικάζονται οι µελλοντικές αποφάσεις σχετικά µε την ΚΓΠ και τη
χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά το 2006 ούτε τα τυχόν αποτελέσµατα από την
εφαρµογή της παραγράφου 22 των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Βερολίνου ή οι διεθνείς δεσµεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, µεταξύ
άλλων κατά την έναρξη του Γύρου της Ντόχα για την Ανάπτυξη, θα προβλεφθούν άµεσες
πληρωµές σύµφωνα µε το κάτωθι πρόγραµµα αυξήσεων, οι οποίες θα εκφράζονται ως
ποσοστό του επιπέδου τέτοιων πληρωµών στην Ένωση :

2004 : 25%
2005 : 30%
2006 : 35%
2007 : 40%
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και κατόπιν σε αυξήσεις 10% ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα νέα κράτη µέλη το 2013 θα
φθάσουν στο επίπεδο υποστήριξης που θα ισχύει τότε στην τωρινή Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιπλέον, το σύστηµα για τους µικρούς αγρότες δεν θα ισχύσει.

Η σταδιακή εφαρµογή των άµεσων πληρωµών θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε πλαίσιο
δηµοσιονοµικής σταθερότητας, στο οποίο οι συνολικές ετήσιες δαπάνες που συνδέονται µε
την αγορά και οι άµεσες πληρωµές σε µία Ένωση 25 κρατών δεν θα µπορούν - κατά την
περίοδο 2007-2013 - να υπερβαίνουν σε πραγµατικές τιµές το ανώτατο όριο του υποτοµέα 1α
για το έτος 2006, το οποίο συµφωνήθηκε στο Βερολίνο για την ΕΕ των 15 και το
προτεινόµενο αντίστοιχο ανώτατο όριο δαπανών για τα νέα κράτη µέλη για το έτος 2006.
Οι συνολικές δαπάνες σε ονοµαστικές τιµές, όσον αφορά τις δαπάνες που συνδέονται µε την
αγορά και τις άµεσες πληρωµές για κάθε έτος της περιόδου 2007-2013, θα διατηρηθούν κάτω
από το προαναφερθέν ανώτατο όριο του 2006 επαυξηµένο κατά 1% ετησίως.

Οι ανάγκες των παραγωγών που διαµένουν στις µειονεκτικές περιοχές της τωρινής
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διαφυλαχθούν. Η πολυλειτουργική γεωργία θα διατηρηθεί
σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Λουξεµβούργου του 1997 και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου
του 1999.

(β) Συνολικό επίπεδο της χρηµατοδότησης των ∆ιαρθρωτικών ∆ράσεων

13. Οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής
που θα προστεθούν στον τοµέα 2 ενόψει της διεύρυνσης θα πρέπει να ανέρχονται σε
23 δισεκατοµµύρια ευρώ για τη συγκεκριµένη περίοδο, τα οποία θα κατανεµηθούν µεταξύ
των νέων κρατών µελών σύµφωνα µε τις σχετικές κοινές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
έχουν συµφωνηθεί µε τα υποψήφια κράτη.

(γ) Ίδιοι πόροι και ανισορροπίες του προϋπολογισµού

14. Το κεκτηµένο στον τοµέα των ιδίων πόρων θα εφαρµοσθεί στα νέα κράτη µέλη από την
προσχώρησή τους.

Εάν η προβλεπόµενη ισορροπία των χρηµατικών ροών µε τον προϋπολογισµό της
Κοινότητας σε σύγκριση µε το 2003 είναι αρνητική για τα διάφορα υποψήφια κράτη όσον
αφορά την περίοδο 2004-2006, θα προσφερθεί προσωρινή δηµοσιονοµική αντιστάθµιση,
η οποία θα περιλαµβάνει κατ� αποκοπήν, φθίνουσες και προσωρινές πληρωµές στο τµήµα
δαπανών του προϋπολογισµού της ΕΕ. Τα ποσά θα καθορισθούν έως το τέλος των
διαπραγµατεύσεων βάσει της µεθόδου που συµφωνήθηκε από το Συµβούλιο στις
22 Οκτωβρίου 2002 και θα περιληφθούν στην Πράξη Προσχώρησης. Οι εν λόγω
αντισταθµίσεις θα πρέπει να παραµείνουν εντός των ετήσιων περιθωρίων έως τα ανώτατα
όρια του Βερολίνου για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωµών
ενόψει της διεύρυνσης.

ο
ο          ο
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15. Η γενική προσπάθεια για δηµοσιονοµική πειθαρχία που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Βερολίνου θα πρέπει να συνεχισθεί κατά την περίοδο που αρχίζει το 2007.

ο
ο          ο

16. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για τον καθορισµό
των κοινών θέσεων της ΕΕ, όπως προκύπτουν από τις προετοιµασίες του Συµβουλίου
Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων και παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι.

ο
ο          ο

ΙΙ. ΚΑΛΙΝΙΝΓΚΡΑΝΤ

17. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τα συµπεράσµατα της συνόδου του στη Σεβίλλη τον
Ιούνιο του 2002.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, σηµειώνοντας το στόχο της περαιτέρω ανάπτυξης της
στρατηγικής εταιρικής σχέσης µεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, συµφωνεί να καταβάλει
ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να καθησυχάσει όλους τους ενδιαφεροµένους ως προς το θέµα
της µελλοντικής διέλευσης των προσώπων µεταξύ της περιοχής του Καλίνινγκραντ και της
λοιπής Ρωσίας.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε ότι όλα τα µέρη πρέπει να τηρούν πλήρως το κυριαρχικό
δικαίωµα κάθε κράτους να διαφυλάσσει την ασφάλεια των πολιτών του µε τον έλεγχο των
συνόρων του και της κυκλοφορίας προσώπων και εµπορευµάτων στην επικράτειά του και
µέσω αυτής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επισηµαίνει το δικαίωµα κάθε κράτους να εισάγει
θεωρήσεις, µεταξύ άλλων και για τη διέλευση.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει την ιδιόµορφη κατάσταση της περιοχής του
Καλίνινγκραντ ως τµήµατος της Ρωσικής Οµοσπονδίας.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει το συµπέρασµα του Συµβουλίου Γενικών
Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 22ας Οκτωβρίου 2002 σχετικά µε το
Καλίνινγκραντ.
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ΙΙΙ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ-ΝΑΤΟ

18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε για τις πρακτικές ρυθµίσεις εφαρµογής των διατάξεων
της Νίκαιας (πρβ. Παράρτηµα ΙΙ) σχετικά µε τη συµµετοχή των ευρωπαϊκών µελών του
ΝΑΤΟ που δεν είναι µέλη της ΕΕ. Η εφαρµογή των διατάξεων της Νίκαιας σχετικά µε τη
συµµετοχή των ευρωπαϊκών µελών του ΝΑΤΟ που δεν είναι µέλη της ΕΕ, θα καταστεί
δυνατή µε τις σχετικές αποφάσεις όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του ΝΑΤΟ.

19. Με αυτή την ευκαιρία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθύµισε ότι τόσο οι εν λόγω πρακτικές
ρυθµίσεις και αποφάσεις όσο και η εφαρµογή τους θα τηρούν πάντοτε τις διατάξεις της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως δε εκείνες που αφορούν τους στόχους και τις
αρχές της ΚΕΠΠΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 ΣΕΕ 1. Θα τηρούν επίσης τα σχετικά
συµπεράσµατα και κείµενα που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (πρβ. παράγραφο 22
κατωτέρω).

                                                
1 «1. Η Ένωση καθορίζει και εφαρµόζει µια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική

ασφαλείας η οποία καλύπτει όλους τους τοµείς της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας και της οποίας στόχοι είναι :
- η διαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεµελιωδών συµφερόντων, της ανεξαρτησίας
και της ακεραιότητας της Ένωσης σύµφωνα µε τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των
Ηνωµένων Εθνών,
- η ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης υπό όλες τις µορφές της,
- η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφαλείας, σύµφωνα µε τις
αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και σύµφωνα µε τις
αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη των Παρισίων,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα,
- η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας,
- η ανάπτυξη και η εδραίωση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και ο
σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών.

2. Τα κράτη µέλη υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφυλάκτως την κοινή εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφαλείας της Ένωσης, µε πνεύµα πίστης και αµοιβαίας αλληλεγγύης.
Τα κράτη µέλη εργάζονται οµού για την ενίσχυση και ανάπτυξη της αµοιβαίας
πολιτικής τους αλληλεγγύης. Απέχουν από κάθε δράση αντίθετη προς τα συµφέροντα
της Ένωσης ή ικανή να θίξει την αποτελεσµατικότητά της ως συνεκτικής δύναµης στις
διεθνείς σχέσεις.

Το Συµβούλιο µεριµνά για την τήρηση αυτών των αρχών.»
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20. Εξυπακούεται επίσης ότι δεν θα αναληφθεί δράση που ενδέχεται να παραβιάσει τις αρχές του
Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και τις αρχές του Χάρτη για την διαφύλαξη της
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, την ειρηνική επίλυση των διαφορών και την αποχή από
απειλές για χρήση βίας ή από την προσφυγή σε αυτήν, δεδοµένου ότι τόσο η Συνθήκη ΕΕ
όσο και η Βορειοατλαντική Συµµαχία έχουν οικοδοµηθεί πάνω σε αυτές τις αρχές, οι οποίες
εφαρµόζονται αναλόγως σε όλα τα µέλη.

21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθύµισε επίσης ότι η ΕΕ ορίζει ότι η πολιτική της Ένωσης κατά
την έννοια του άρθρου 17 της ΣΕΕ δεν θίγει την ιδιαιτερότητα της πολιτικής ασφάλειας και
άµυνας ορισµένων κρατών µελών. Η Προεδρία σηµείωσε ότι η ∆ανία επέστησε την προσοχή
στο Πρωτόκολλο υπ� αριθ. 5 της Συνθήκης ΕΕ για τη θέση της ∆ανίας.

22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έδωσε εντολή στον Γενικό Γραµµατέα / Ύπατο Εκπρόσωπο
κ. Javier Solana, να ενεργήσει δεόντως για την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ το συντοµότερο δυνατόν.

23. Η Προεδρία, από κοινού µε τον Γενικό Γραµµατέα / Ύπατο Εκπρόσωπο κ. Javier Solana, θα
υποβάλει σε περίπου δύο ή τρεις εβδοµάδες έκθεση για τα αποτελέσµατα των προσπαθειών
αυτών, βάσει των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκδώσει τις απαραίτητες αποφάσεις.

IV. ΠΓ∆Μ

24. Κατόπιν των συζητήσεων του ΓΓ/ΥΕ µε τον Πρόεδρο κ. Trajkovski, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο τόνισε ξανά ότι είναι πρόθυµο να αναλάβει από τις 15 ∆εκεµβρίου τη στρατιωτική
διοίκηση της δύναµης του ΝΑΤΟ στην ΠΓ∆Μ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από τα
αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσουν όλες τις λύσεις που είναι
απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου αυτού. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε ότι η
ανάληψη αυτή θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του εταιρικού πνεύµατος που έχει
καθιερωθεί µεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, εάν επιτευχθεί
εγκαίρως συµφωνία.

V. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε τη δήλωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ.

________________________


