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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ

Η ενίσχυση των διεθνών κανόνων και των πολιτικών µέσων για την πρόληψη της διάδοσης των
όπλων µαζικής καταστροφής και των τρόπων διάθεσης αυτών είναι πρωταρχικής σηµασίας για την
ΕΕ. Έχουµε δεσµευθεί να συµβάλλουµε στην επίτευξη του στόχου αυτού. Τονίζουµε την ανάγκη
να διατηρηθεί η αυστηρή επιβολή των εθνικών µας ελέγχων στην εξαγωγή και να ενισχυθούν τα
πολυµερή καθεστώτα για τη µη διάδοση και τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων.

Όσον αφορά την ιδιαίτερη πρόκληση που θέτει η διάδοση των βαλλιστικών πυραύλων, θεωρούµε
ότι η δέσµευση αυτή θα πρέπει να συµπληρωθεί µε µία σφαιρική και πολυµερή προσέγγιση,
σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 14ης Μαΐου 2001.

Είµαστε της γνώµης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι προσηλωµένη στην ενίσχυση των
πολυµερών πράξεων για τον αφοπλισµό και τη µη διάδοση όπλων, θα πρέπει να διαδραµατίσει
πρωταγωνιστικό ρόλο συµβάλλοντας στις προσπάθειες αυτές.

Καλούµε το Συµβούλιο να καθορίσει χωρίς καθυστέρηση κοινή θέση για την αντιµετώπιση της
διάδοσης βαλλιστικών πυραύλων βάσει της οικουµενικής υιοθέτησης του διεθνούς κώδικα
συµπεριφοράς που προτείνουν τα µέλη του MTCR. Η πρωτοβουλία αυτή θα µπορούσε εν καιρώ να
οδηγήσει στη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης.

Η πρωτοβουλία αυτή θα επιδιωχθεί µε πλήρη διαφάνεια µε τους βασικούς εταίρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Επικεντρώσαµε τη συζήτησή µας στην τρέχουσα κατάσταση στην πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ µας ενηµέρωσε σχετικά µε την τελευταία του επίσκεψη
στα Σκόπια, µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα του ΝΑΤΟ. Επιδοκιµάζουµε θερµώς την αποφασιστική
δράση του ΥΕ κ. Σολάνα στην τρέχουσα κρίση. Εκφράζουµε την ικανοποίησή µας για τη
συνεργασία µε το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ.

Επαναλαµβάνουµε την στερρή προσήλωσή µας στο απαραβίαστο των διεθνώς αναγνωρισµένων
συνόρων στην περιοχή και στην εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της ΠΓ∆Μ ως
πολυεθνοτικού κράτους.

∆ηλώνουµε για µία ακόµη φορά ότι απαιτείται πολιτική λύση, η οποία προϋποθέτει :

− την έναρξη ειλικρινούς διαλόγου για όλα τα ζητήµατα που περιέχονται στο θεµατολόγιο,
περιλαµβανοµένων των συνταγµατικών ζητηµάτων· εκφράζουµε την ικανοποίησή µας για
την προθυµία του Προέδρου κ. Τραϊκόφσκι και της κυβέρνησης εθνικής ενότητας να
ενεργήσουν αναλόγως. Τους καλούµε να σηµειώσουν άµεση και απτή πρόοδο και
προσδοκούµε την έκθεση του Πρωθυπουργού κ. Γκεοργκιέφσκι προς το Συµβούλιο Γενικών
Υποθέσεων της 25ης Ιουνίου.

− την επίτευξη βιώσιµης ειρήνης· αποτελεί επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί η κατάπαυση του
πυρός. Καταδικάζουµε αυστηρά οιαδήποτε προσφυγή στη βία. Το σχέδιο αφοπλισµού του
Προέδρου κ. Τραϊκόφσκι, το οποίο ενέκρινε η κυβέρνηση, συνιστά ικανοποιητική βάση για
την επίτευξη προόδου σε αυτή την κατεύθυνση. Καλούµε όλες τις δηµοκρατικές δυνάµεις
στην ΠΓ∆Μ, τις γειτονικές χώρες και τη διεθνή κοινότητα να ενώσουν τις προσπάθειές τους
κατά του εξτρεµισµού.

Απαιτείται να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση µέτρα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός.

∆ηλώνουµε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να προχωρήσει βάσει της επιτυγχανόµενης κατά
τις τρέχουσες συνοµιλίες προόδου και να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για τη διευκόλυνση
του πολιτικού διαλόγου στην ΠΓ∆Μ.

Σε αυτή τη συνάρτηση, συµφωνήσαµε να ορίσουµε, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα,
εκπρόσωπο της ΕΕ στα Σκόπια, ο οποίος θα ενεργεί υπό την εξουσία του Ύπατου Εκπροσώπου. Η
ΕΕ θα εξακολουθήσει να ενεργεί σε στενή συνεργασία µε το ΝΑΤΟ, καθώς και µε τους κύριους
ενδιαφερόµενους εταίρους και οργανισµούς. Καλούµε το Συµβούλιο να ενεργήσει τα δέοντα.
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Ανακοινώνουµε ότι µια συµφωνία στον πολιτικό διάλογο σχετικά µε ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις
θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η ΕΕ να παράσχει περαιτέρω βοήθεια στην ΠΓ∆Μ.

Επαναλαµβάνουµε την εδραιωµένη απόφαση της ΕΕ να επωµιστεί τις ευθύνες της. Από κοινού µε
τους κύριους εταίρους µας, θα προωθήσουµε τη σταθερότητα της περιοχής, τη δηµοκρατική της
ανάπτυξη και την ευηµερία της, ιδίως µέσω της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και του
συµφώνου Σταθερότητας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

•  Έκθεση σχετικά µε τη συζήτηση για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(9520/01 + COR 1)

•  Προετοιµασία του Συµβουλίου για τη διεύρυνση
(9518/01 + ADD 1 REV 1)

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής : «Αειφόρος Ανάπτυξη της Ευρώπης για έναn καλύτερο κόσµο :
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη»
(9175/01)

•  Έκθεση του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής
παραµέτρου στις εξωτερικές πολιτικές που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου
Γενικών Υποθέσεων
(7791/01 + COR 1)

•  Έκθεση του Συµβουλίου (Εσωτερική Αγορά, Καταναλωτές, Τουρισµός) : Στρατηγική για την
ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιµης ανάπτυξης στην πολιτική
εσωτερικής αγοράς
(8970/01)

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Γεωργία) για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης και της αειφόρου ανάπτυξης στην Κοινή Γεωργική Πολιτική
(8486/01)

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Αλιεία) για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης και της αειφόρου ανάπτυξης στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική
(7885/01 + COR 1 (sw))

•  Συµβούλιο (Μεταφορές) - Ψήφισµα του Συµβουλίου για τη συνέχεια των Ευρωπαϊκών
Συµβουλίων Κάρντιφ/Ελσίνκι όσον αφορά την ενσωµάτωση του περιβάλλοντος και της
βιώσιµης ανάπτυξης στην πολιτική των µεταφορών
(7329/01)

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Ενέργεια/Βιοµηχανία) σχετικά µε µια στρατηγική για την
ένταξη της βιώσιµης ανάπτυξης στην επιχειρηµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(8328/01)

•  Ψήφισµα του Συµβουλίου (Ενέργεια/Βιοµηχανία) για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης και της βιώσιµης ανάπτυξης στην ενεργειακή πολιτική
(8490/01)
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•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Ανάπτυξης σχετικά µε µια στρατηγική για την ενσωµάτωση
της περιβαλλοντικής διάστασης στην οικονοµική και αναπτυξιακή συνεργασία για την
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης
(8971/01)

•  Σύσταση του Συµβουλίου της 15ης Ιουνίου 2001 για τους γενικούς προσανατολισµούς των
Οικονοµικών Πολιτικών των κρατών µελών της Κοινότητας
(9326/01)

•  Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε όλες τις πτυχές της δέσµης φορολογικών µέτρων (έχει
ετοιµασθεί σε στενή συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής)
(9548/01)

•  Η έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας για τη βιωσιµότητα των συντάξεων
(8792/01 + ADD 1)

•  Έκθεση της Προεδρίας για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας
(9526/1/01 REV 1 + REV 2 (de))

•  Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων
(9537/1/01 REV 1 + COR 1 (fi))

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σχετικά µε τη συνεργασία ΕΕ-ΗΕ
στον τοµέα της πρόληψης συγκρούσεων και της διαχείρισης κρίσεων
(9528/2/01 REV 2)

•  Έκθεση του Υπάτου Εκπροσώπου/Επιτροπής για ενισχυµένο ρόλο στην προώθηση της
επανάληψης της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή

•  Πλήρης έκθεση της Προεδρίας/Επιτροπής για τις σχετικές µε τη Βόρεια ∆ιάσταση πολιτικές
(9804/01)

•  Έκθεση του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή της κοινής
στρατηγικής για την περιοχή της Μεσογείου
(9124/01)

•  Έκθεση του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή της κοινής
στρατηγικής για τη Ρωσία
(9805/01)

•  Έκθεση του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων σχετικά µε την ανασκόπηση της διαδικασίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης
(9765/01)

•  Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε τις εξόχως απόκεντρες περιοχές : Πρόοδος των εργασιών
(9815/01)

__________________


