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ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  
JOSEP BORRELL FONTELLES 

 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 15-16 Ιουνίου 2006, Βρυξέλλες 

 

Κυρίες και κύριοι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων: 
 
Απευθύνοµαι και πάλι στο Συµβούλιο εξ ονόµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Και θα ήθελα να σας εκφράσω την ανησυχία µου για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα 
η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Όσον αφορά την καθηµερινότητα, η Ένωση λειτουργεί κανονικά. Business as usual for usual 
business. Ωστόσο, τα προβλήµατα της διάστασης, της νοµιµοποίησης και της 
αποτελεσµατικότητας, που αντιµετωπίζει η ΕΕ, είναι σήµερα πιο έντονα από ό,τι ήταν µετά τη 
Νίκαια, και η µεταξύ τους αλληλεπίδραση αρχίζει να δηµιουργεί έναν φαύλο κύκλο που τα 
ανατροφοδοτεί. 
 
Η αναγνώριση των προβληµάτων αυτών δεν σηµαίνει, βέβαια, ότι υποκύπτουµε στην 
ευρωαπαισιοδοξία. ∆εν σηµαίνει ότι µας αρέσουν οι καταστάσεις κρίσης, κύριε Barroso. 
 
Η "περίοδος προβληµατιαµού", που ξεκίνησε πριν έναν χρόνο, τελειώνει χωρίς να έχει επιτευχθεί 
συναίνεση όσον αφορά το µέλλον της Συνθήκης για το Σύνταγµα, αλλά  ούτε και κάποιο 
εναλλακτικό σχέδιο δράσης. 
 
Οι κυρώσεις συνέχισαν αλλά, συνυπολογίζοντας τη Φινλανδία, δεν φθάνουν τις 20. Και πρέπει να 
αναγνωρίσουµε ότι ορισµένα, ίσως περισσότερα των τριών, από τα κράτη µέλη που δεν έχουν 
προχωρήσει ακόµη στην κύρωση της Συνθήκης, δεν φαίνονται ιδιαίτερα αποφασισµένα να το 
πράξουν. Επιπλέον, γνωρίζουµε ότι ούτε η Γαλλία, ούτε η Ολλανδία πρόκειται να ξαναψηφίσουν 
το ίδιο κείµενο, είτε πριν, είτε µετά από τις προσεχείς εκλογικές διαδικασίες τους. 
 
Η διαδικασία κύρωσης είναι δύσκολο να συνεχισθεί, αλλά εξίσου προβληµατική είναι η 
αναθεώρηση, δηλαδή η αναδιαπραγµάτευση. Υπό τις συνθήκες αυτές, φαίνεται ότι εκείνο που 
επείγει είναι να περιµένουµε. 
 
Κατά συνέπεια, θα αποφασίσετε ίσως να παρατείνετε την περίοδο προβληµατισµού. Έχοντας 
υπόψη τα παραπάνω, αυτή η κίνηση είναι αναγκαία.  
∆εν αρκεί όµως αυτή η πίστωση χρόνου. Ο προβληµατισµός πρέπει να συνοδευθεί και από δράση. 
 
Είναι αναγκαίο να περιµένουµε, αλλά είναι εξίσου αναγκαίο να αντιδράσουµε. 
 
Το ΕΚ αναγνωρίζει ότι πρέπει να περιµένουµε, αλλά και ότι, ταυτόχρονα, είναι επείγον να 
δράσουµε. 
 
Να περιµένουµε, ναι, αλλά όχι επ΄ αόριστον. 
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Στο χθεσινό ψήφισµά του, το ΕΚ ζήτησε να υπάρξει µια σαφής πρόταση σχετικά µε το µέλλον της 
Συνθήκης για το Σύνταγµα περί τα τέλη του 2007, και να έχει βρεθεί µια λύση πριν από τις 
επόµενες ευρωεκλογές του 2009. 
 
Πρέπει να δράσουµε, και µάλιστα προς πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα. 
 
Πρώτο: να συνεχισθεί η διαδικασία κύρωσης. ∆εύτερο: να διατηρηθεί το προτεινόµενο θεσµικό 
σύστηµα. Και τρίτο: να αναπτυχθούν πιο φιλόδοξες πολιτικές µε τα µέσα που έχουµε στη διάθεσή 
µας, ενόσω δεν διαθέτουµε άλλα καλύτερα. 
 
Αυτό το τελευταίο εξαρτάται, κυρίως, από την πολιτική βούλησή σας. 
 
Τί έχουµε κάνει, ύστερα από έναν χρόνο; 
 
Κυρίες και κύριοι, µέλη του Συµβουλίου, 
 
Όλοι µας συµµετείχαµε σε µια διαδικασία εντατικού και πλούσιου διαλόγου, σε όλη την έκταση 
της Ευρώπης, µε τους πολίτες και µεταξύ θεσµικών οργάνων, υπό την αιγίδα της Επιτροπής, του 
ΕΚ, των εθνικών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών. 
 
Λάβαµε από τους πολίτες πολλά µηνύµατα, ορισµένες φορές αντιφατικά. Οι πρωτεύουσες 
διαβίβασαν, κατά τρόπο ασυντόνιστο, πολλές προτάσεις που δεν πέτυχαν ιδιαίτερη συναίνεση. 
 
Εκφράσθηκαν ανησυχίες, που είχαν ήδη εκδηλωθεί µε τα δηµοψηφίσµατα της Γαλλίας και της 
Ολλανδίας. 
 
Η παγκοσµιοποίηση προκαλεί φόβο. Σήµερα, δικαίως ή αδίκως, το 47% των Ευρωπαίων τη θεωρεί 
µια απειλή. Μέσα σε τρία χρόνια, το ποσοστό εκείνων που τη θεωρούν µια ευκαιρία, πέρασε από 
το 56% στο 37%. 
 
Οι διαδοχικές διευρύνσεις προκαλούν επίσης ανησυχία. Ο διεθνής ανταγωνισµός είναι σκληρός. Τα 
συστήµατα κοινωνικής προστασίας απειλούνται. Η µετανάστευση και η γήρανση του πληθυσµού 
µας θέτουν µπροστά σε τεράστιες προκλήσεις. Η ενέργεια γίνεται ακριβότερη και ο ενεργειακός 
εφοδιασµός πιο αβέβαιος. Οι εθνικές ή άλλες ταυτότητες νιώθουν να απειλούνται. Πολύ κοντά µας, 
υπάρχουν περιοχές µε επικίνδυνη αστάθεια. Η τροµοκρατική απειλή είναι σήµερα µεγαλύτερη από 
ό,τι όταν υπογράφηκε η Συνθήκη της Νίκαιας. 
 
Ήταν λίγες οι κριτικές που ακούστηκαν, σε σχέση µε τη θεσµική διάσταση της Συνθήκης για τη 
θέσπιση Συντάγµατος, που περιέχεται κυρίως στο πρώτο µέρος του κειµένου της.  
 
Αυτό που προκαλεί την απογοήτευση των Ευρωπαίων είναι ότι η Ευρώπη φαίνεται υπερβολικά 
παρούσα εκεί όπου η παρουσία της δεν κρίνεται χρήσιµη, ή υπερβολικά απούσα εκεί όπου η δράση 
της θα ήταν περισσότερο αναγκαία. 
 
∆εν γίνονται αρκούντως αισθητά στους Ευρωπαίους τα πλεονεκτήµατα της ένωσής τους. Η Η 
Ευρώπη είναι λιγότερο ορατή για τα πλεονεκτήµατά της, παρά για τα προβλήµατα που θέτει, ή τις 
λύσεις που δεν προσφέρει. Συνεχίζει να είναι αναγκαία µια τεράστια παιδαγωγική προσπάθεια. 
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Στην πραγµατικότητα όµως, νοµίζω ότι, αν κάναµε µια σύνοψη των συζητήσεών µας µε τους 
πολίτες, θα ξαναγράφαµε τη ∆ήλωση του Λάκεν. 
 
Σχεδόν όλα όσα είπαµε και ακούσαµε στη διάρκεια αυτού του έτους προβληµατισµού, είχαν ήδη 
γραφεί στη "∆ήλωση του Λάκεν", τον ∆εκέµβριο του 2001, µε την οποία ξεκ΄΄ινησαν οι 
διαδικασίες για τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος. 
 
Σας παραθέτω ορισµένα αποσπάσµατά της, που το αποδεικνύουν: 
 
"Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της στη διακυβέρνηση της παγκοσµιοποίησης". 
 
Παρακάτω αναφέρεται ότι "ο πολίτης ζητά περισσότερα αποτελέσµατα και καλύτερες απαντήσεις 
σε συγκεκριµένα ζητήµατα"…"΄έναν σηµαντικότερο ρόλο της Ένωσης σε θέµατα δικαιοσύνης και 
ασφάλειας, στον αγώνα κατά του διασυνοριακού εγκλήµατος, στον έλεγχο των µεταναστευτικών 
ρευµάτων". 
 
"Ζητεί επίσης αποτελέσµατα στο πεδίο της απασχόλησης και στον αγώνα κατά της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και στον τοµέα της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής". 
 
Το πρόβληµα δεν βρίσκεται στα αιτήµατα, αλλά στις απαντήσεις. ∆εν βρίσκεται στη διάγνωση, 
αλλά στη θεραπεία. 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η Συνθήκη της Νίκαιας δεν αποτελεί το κατάλληλο µέσο 
για να δώσει η ΕΕ απάντηση στις ανησυχίες και τα αιτήµατα των πολιτών της. Και έχει την 
πεποίθηση ότι το ισχύον θεσµικό της πλαίσιο δεν κάνει δυνατή τη συνέχιση της διαδικασίας 
διεύρυνσης. 
 
∆εν µπορούµε να συνεχίσουµε να προσθέτουµε ορόφους σε ένα κτίριο, χωρίς να ενδιαφερόµαστε 
για τη σταθερότητα των θεµελίων του. Η αναγνώριση της αλήθειας αυτής δεν σηµαίνει ότι είµαστε 
αντίθετοι στη διεύρυνση, αλλά ότι πρέπει να διερευνήσουµε τις συνθήκες που θα την κάνουν 
δυνατή. 
 
Οι διευρύνσεις και η ικανότητα αφοµοίωσης 
 
Πραγµατικά, ένα από τα θέµατα που µε µεγαλύτερη συχνότητα αποτέλεσαν αντικείµενο διαλόγου 
στη διάρκεια του έτους αυτού, ήταν η διεύρυνση. Και αυτό συνδέεται µε την "ικανότητα 
αφοµοίωσης", που βρίσκεται επίσης στην ηµερήσια διάταξή σας. 
 
Η διεύρυνση, οι διευρούνσεις, µε όλες τις δυσκολίες τους, υπήρξαν το µεγαλύτερο στρατηγικό 
επίτευγµα της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. Ως Ισπανός, το γνωρίζω εξ ιδίας πείρας. 
 
Οι διευρύνσεις ενισχύουν την πολιτική σταθερότητα και την οικονοµική ευηµερία της ευρωπαϊκής 
ηπείρου. Βελτιώνουν την ικανότητα αντίδρασής µας στην παγκοσµιοποίηση και κάνουν 
πραγµατικότητα το όνειρο µιας Ευρώπης ενωµένης µε ειρηνικά µέσα. 
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Η υπέρβαση της κληρονοµιάς του Χίτλερ, του Στάλιν και των δικτατοριών της Νότιας Ευρώπης, 
αποτελούσε απαράβατη ηθική υποχρέωση. 
 
Πρέπει όµως, ταυτόχρονα, να αναγνωρίσουµε ότι οι διευρύνσεις, τόσο η τελευταία όσο και οι 
προσεχείς, ενέτειναν την ετερογένειά µας. 
Το σύνθηµα του Συντάγµατος ήταν "Ενωµένοι στη διαφορετικότητα". ∆ικαιούµαστε όµως να 
αναρωτηθούµε πόση διαφορετικότητα είναι συµβατή µε µια αποτελεσµατική Ένωση. 
 
Η Ευρώπη είναι σήµερα ένας κόσµος σε µικρογραφία. Με διαφορές στο εισόδηµα, µεταξύ 
περιοχών, που κυµαίνονται από το 1 µέχρι το 20. Με διαφορετικές Ιστορίες, που έχουν ως 
αποτέλεσµα διαφορετικές απόψεις για τον κόσµο, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη. 
 
Κατά συνέπεια, οι οµόφωνες αποφάσεις είναι κάθε φορά πιο δύσκολες. Και, όποτε γίνονται 
δυνατές, είναι συµφωνίες στην ελάχιστη κοινή βάση, που προσφέρουν µεγαλύτερη απογοήτευση 
παρά λύσεις. 
 
Όταν οι κανόνες για τη λήψη αποφάσεων δεν είναι προσαρµοσµένοι στον αριθµό των µερών, είναι 
πρόξενοι αναποτελεσµατικότητας, και η αναποτελεσµατικότητα οδηγεί στην απώλεια της 
νοµιµοποίησης. Η Ένωση µπορεί να απωλέσει τη νοµιµοποίησή της, στη βάση των αποτελεσµάτων 
της. Και οι πολίτες ενδέχεται τελικά να της αρνηθούν το δικαίωµα δράσης, ακόµη και εκεί όπου η 
προστιθέµενη αξία της είναι µεγαλύτερη. 
 
Κάθε σύστηµα έχει µία περιορισµένη ικανότητα µεγέθυνσης, που εξαρτάται από την ικανότητά του 
να εξελίσσεται, ώστε η αύξηση του µεγέθους του να µη συνεπάγεται τη µείωση της 
αποτελεσµατικότητάς του. 
 
Για τον λόγο αυτόν, το ΕΚ έχει δηλώσει πως µε τη Συνθήκη της Νίκαιας δεν είναι δυνατό να 
συνεχισθεί η διεύρυνση της ΕΕ µετά τη Βουλγαρία και το Ρουµανία. 
 
Και αυτός είναι ένας ακόµη λόγος για να βγούµε από το συνταγµατικό αδιέξοδο, ώστε να 
µπορέσουµε να κάνουµε πραγµατικότητα την ευρωπαϊκή προοπτική που έχουµε προσφέρει στα 
Βαλκάνια. 
 
Το θεσµικό σύστηµά µας πρέπει να µεταρρυθµισθεί, ώστε να αποφύγουµε τον κίνδυνο να 
υπάρχουν όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι, αλλά όλο και λιγότερη Ευρώπη. 
 
Και για να µην περιορίσει η γεωγραφική διεύρυνση τις πολιτικές φιλοδοξίες της. 
 
∆ιεύρυνση και ολοκλήρωση δεν είναι εναλλακτικές διαδικασίες, ανάµεσα στις οποίες πρέπει να 
επιλέξουµε. Είναι συµπληρωµατικές, αλλά πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία. Η Ευρώπη θα είναι 
το (θετικό ή αρνητικό) αποτέλεσµα της διαφοράς ταχύτητας µεταξύ των δύο διαδικασιών. 
 
Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι οι πολίτες διακρίνουν την ανισορροπία µεταξύ µιας διάστασης 
που διαρκώς µεγαλώνει, ολοένα ασαφέστερων στόχων και όλο και λιγότερο κατάλληλων µέσων. 
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Τι πρέπει να γίνει; 
 
Να συνεχισθεί η διαδικασία κύρωσης 
 
Κατ΄ αρχήν, είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η διαδικασία κύρωσης. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα µεγάλα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα ζητούν από το Συµβούλιο 
να προωθήσει τη διαδικασία κύρωσης στις χώρες που δεν το έχουν πράξει ακόµη. 
 
Η διαδικασία αυτή θα πρέπει κάποτε να ολοκληρωθεί, να µετρηθεί ο αριθµός των κυρώσεων και να 
γίνουν οι ανάλογες ενέργειες. 
 
Η οµοφωνία είναι αναγκαία, δεν είναι όµως το ίδιο αν είναι δύο, τρείς ή περισσότερες ή λιγότερες 
από πέντε οι χώρες που δεν θα έχουν προβεί στην κύρωση της Συνθήκης. 
 
Να διατηρηθεί η συνολική δέσµευση και το θεσµικό σύστηµα της Συνταγµατικής Συνθήκης 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου την αντίθεσή του όσον αφορά την 
αποσπασµατική εφαρµογή του συνολικού συµβιβασµού επί του θέµατος και εκτιµά ότι πρέπει να 
τηρηθεί το θεσµικό σύστηµα που προτείνεται. 
 
Το ΕΚ εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η άποψή του συµπίπτει µε αυτήν της Επιτροπής ότι η 
Συνθήκη της Νίκαιας δεν επαρκεί. Πολλοί εξ υµών το έχουν πει. Και οι ηγέτες των µεγαλύτερων 
ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων το επιβεβαίωσαν. 
 
Η συνταγµατική Συνθήκη δεν είναι ένα εστετίστικο καπρίτσιο αυτών που επιθυµούν µία συνολική 
εικόνα της πολιτικής Ευρώπης που περιέχεται σε ένα γενικόλογο κείµενο. 
 
Προκύπτει από την πεποίθηση ότι η Συνθήκη της Νίκαιας "δεν παρέχει βιώσιµη βάση ώστε να 
συνεχισθεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης". Η µεταρρύθµισή της είναι ένα από τα 
µεγάλα βήµατα που κάνει η συνταγµατική Συνθήκη. Θα είναι πολύ δύσκολο να οικοδοµηθεί µία 
οµόφωνη συµφωνία πάνω σε ένα διαφορετικό σύστηµα. Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε 
αναθεώρηση και αν απαιτείται, είναι απαραίτητο να διαφυλαχθεί το τµήµα αυτό της συνθήκης. 
 
Η Ευρώπη των προγραµµάτων και ένα πρόγραµµα για την Ευρώπη 
 
Εν τω µεταξύ πρέπει να εργαστούµε περισσότερο και καλύτερα µε τα όργανα που µας παρέχουν οι 
ισχύουσες συνθήκες. 
 
Είναι αναµφίβολα απαραίτητο να προβάλουµε περισσότερο τις θετικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών 
πολιτικών. Οι πολίτες αξιολογούν τους θεσµούς από τα αποτελέσµατά τους. Όπως όµως 
ανεγνώρισε και ο Πρόεδρος Μπαρόσο, στο Στρασβούργο, η Ευρώπη των προγραµµάτων δεν 
αποτελεί εναλλακτική λύση ενός προγράµµατος για την ίδια την Ευρώπη. 
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Είναι δυνατόν να κάνουµε περισσότερα και καλύτερα µε τα µέσα που ήδη διαθέτουµε; Χωρίς 
αµφιβολία. Ο ανεπαρκής συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών στην Ευρώπη, η υποτονική 
δράση της στον κόσµο ή στο επίπεδο της δικαστικής και αστυνοµικής συνεργασίας δεν αποτελούν 
τεχνικό ή θεσµικό πρόβληµα, αλλά µαρτυρούν έλλειψη πολιτικής βούλησης. Και αυτό δεν θα το 
ρυθµίσει κανένα κείµενο, ακόµη και αν το ονοµάζουµε Σύνταγµα. 
 
Η έλλειψη αυτή της πολιτικής βούλησης επηρεάζει ειδικότερα και το πρόβληµα της 
µετανάστευσης, το οποίο περιλαµβάνεται επίσης στην ατζέντα των συζητήσεών σας. 
 
Επιτρέψτε µου ορισµένες παρατηρήσεις επί του θέµατος, δεδοµένης της σοβαρότητας και της 
επικαιρότητάς του και της ιδιαίτερης σηµασίας που αποδίδει σε αυτό το Κοινοβούλιο. 
 
Μετανάστευση: επτά χρόνια µετά το Τάµπερε 
 
Η µετανάστευση είναι µία µεγάλη κοινωνιολογική πρόκληση του καιρού µας. Εάν επιθυµούµε να 
επηρεάσουµε το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης, κυρίως στην Αφρική, έχουµε µία επείγουσα 
προτεραιότητα για τον προγραµµατισµό της δράσης µας. 
 
Όµως, επτά χρόνια µετά το Τάµπερε, έχουµε σηµειώσει πραγµατική πρόοδο σε µία µόνον από τις 
τέσσερις πτυχές µιας κοινής µεταναστευτικής πολιτικής: την καταπολέµηση της παράνοµης 
µετανάστευσης. 
 
Όσον αφορά τις άλλες πτυχές: (νόµιµη µετανάστευση, συνεργασία µε τρίτες χώρες και κοινωνική 
ένταξη των µεταναστών), σηµειώσαµε µικρή ή µηδενική πρόοδο. Ο κανόνας της οµοφωνίας 
εµποδίζει την λήψη αποφάσεων. 
 
Η πολιτική βούληση απαιτεί και τα µέσα για να την θέσουµε σε εφαρµογή. Τούτο συνεπάγεται η 
ψηφοφορία µε ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο και η συναπόφαση µε το Κοινοβούλιο µέσω της 
δυνατότητας που προβλέπεται από το άρθρο 67 της Συνθήκης ΕΚ. 
 
Η µεταναστευτική πολιτική δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί ξεχωριστά από µία αναπτυξιακή 
πολιτική. Η δράση µας πρέπει να βασίζεται σε µία εταιρική σχέση µε τις χώρες προέλευσης, κυρίως 
µε αυτές της Αφρικής νοτίως της Σαχάρας. Πρέπει να τους προσφέρουµε περισσότερα σε ποσοτικό 
και ποιοτικό επίπεδο και να απαιτήσουµε συνυπευθυνότητα, όπως προβλεπόταν ήδη από τη 
Συνθήκη της Κοτονού, επιθυµούµε να εµποδίσουµε την λαθροµετανάστευση µε µέσα άλλα από την 
καταστολή. 
 
Θα επιθυµούσα τώρα να αναφερθώ σε δύο συγκεκριµένα προβλήµατα του τοµέα της ασφάλειας και 
της δικαιοσύνης για τα οποία δεν "επείγει να αναµείνουµε" αλλά αντιθέτως να ενεργήσουµε. 
 
Η αστυνοµική και δικαστική συνεργασία επί ποινικών θεµάτων 
 
Και πάλι εκείνο που εµποδίζει τη δράση µας είναι η διακυβερνητική µέθοδος και αυτό το 
αναγνωρίζουν οι πάντες. Η Συνταγµατική Συνθήκη προέβλεπε την "κοινοτικοποίηση" του τρίτου 
αυτού πυλώνα. 
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Στις ισχύουσες όµως Συνθήκες έχουµε στη διάθεσή µας ένα "παραθυράκι" (άρθρο 42 της Συνθήκης 
ΕΕ) που θα µας επέτρεπε να περάσουµε στην κοινοτική µέθοδο. Τούτο σηµαίνει ταυτοχρόνως 
µεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα καθώς και περισσότερο δηµοκρατικό έλεγχο. Το 
Κοινοβούλιο το έχει προτείνει από µακρού χρόνου. 
 
Χαίρω διότι πολλά κράτη µέλη και η Επιτροπή υποστηρίζουν την άποψη αυτή. Σας καλώ να την 
υποστηρίξετε και σεις δεδοµένου ότι δεν πρόκειται περί µερικής προώθησης της Συνταγµατικής 
Συνθήκης αλλά για την χρησιµοποίηση µιας διαδικασίας που ήδη έχουµε στη διάθεσή µας. 
 
Η κατάσταση ονοµάτων επιβατών  (Passenger Name Records) 
 
Η νέα κατάσταση που δηµιουργήθηκε µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου που ακύρωσε, κατόπιν 
αιτήσεως του Κοινοβουλίου, µία απόφαση του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε  την 
παράδοση στις αµερικανικές αρχές των προσωπικών δεδοµένων των επιβατών αεροσκαφών, 
απαιτεί µία έντιµη συνεργασία µεταξύ των θεσµικών µας οργάνων. 
 
Όπως είδαµε, όταν η έντιµη αυτή συνεργασία δεν υπάρχει, τα ∆ικαστήρια ακυρώνουν τις 
αποφάσεις µας και τις συνέπειες τις πληρώνουν οι πολίτες ή το γόητρο της Ένωσής µας. 
 
Η κατάσταση αυτή θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν είχε χρησιµοποιηθεί το "παραθυράκι" 
µεταξύ του τρίτου και του πρώτου πυλώνα, στο οποίο µόλις αναφέρθηκα. 
 
Τώρα το Συµβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις που η επείγουσα αυτή 
κατάσταση επιβάλλει. Πρέπει όµως, Κοινοβούλιο, Συµβούλιο και Επιτροπή, να εργαστούµε από 
κοινού για την επόµενη φάση, αυτήν µιας οριστικής συµφωνίας µε τα κράτη µέλη, µετά τον 
Νοέµβριο 2007. Ας µην αποφύγουµε να κάνουµε µία συζήτηση που έχει επιπτώσεις στα θεµελιώδη 
δικαιώµατα των πολιτών και ας µην περιορίσουµε τον ρόλο των Κοινοβουλίων σε ένα τόσο λεπτό 
θέµα. 
 
Η έντιµη αυτή συνεργασία στην οποία αναφέρθηκα, κατέστησε δυνατή, κατά την βρετανική 
προεδρία και χάρη στην συναπόφαση, τη σύναψη µιας δύσκολης συµφωνίας σε χρόνο ρεκόρ 
σχετικά µε την καταγραφή των στοιχείων των επικοινωνιών. 
 
Το Συµβούλιο είχε δεσµευθεί τότε να εγκρίνει σύντοµα την απόφαση πλαίσιο για την προστασία 
των στοιχείων, χωρίς όµως η δέσµευση αυτή να εκπληρωθεί. 
 
Ελπίζω ότι το Συµβούλιο θα εγκρίνει εκ παραλλήλου και αυτήν την απόφαση πλαίσιο µαζί µε την 
απόφαση για την κατάσταση ονοµάτων επιβατών. 
 
(*** Ελπίζω ακόµη η Υπηρεσία Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, η σύσταση της οποίας είχε ζητηθεί από 
σας το 2003, να υλοποιηθεί σύντοµα. Το Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του διότι ορισµένα κράτη 
µέλη δεν συµφωνούν η Υπηρεσία αυτή να είναι αρµόδια επί των θεµάτων του τρίτου πυλώνα.) 
 
Λυπούµαι επίσης που το θέµα της Υπηρεσίας Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων απεσύρθη από την 
σηµερινή ηµερήσια διάταξη. 
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Και, τέλος, µερικές µεθοδολογικές παρατηρήσεις σχετικά µε την διακοινοβουλευτική δυναµική και 
την συµβολική επιστροφή στις ιστορικές πηγές ορισµένων ηµεροµηνιών. 
 
Η κοινοβουλευτική δυναµική 
 
Η συνεργασία µεταξύ του ΕΚ και των εθνικών κοινοβουλίων έχει αναπτυχθεί σε σηµαντικό βαθµό. 
Όλοι µαζί δηµιουργήσαµε µία κοινοβουλευτική δυναµική που µπορεί να στηρίξει τον 
προβληµατισµό, να τονώσει την δράση και να ενισχύσει τη νοµιµότητά µας. 
 
Απόδειξη τούτου είναι η διακοινοβουλευτική συνάντηση της 8ης και 9ης Μαΐου, κατά την 
συµβολική ηµέρα της Ευρώπης, που οργανώθηκε από κοινού µε την αυστριακή Προεδρία. 
 
Η συνάντηση αυτή θα επαναληφθεί κατά την φινλανδική Προεδρία και θα προετοιµάσουµε επίσης 
από κοινού την συνάντηση του 2008, όταν θα αναθεωρούνται οι δηµοσιονοµικές προοπτικές. 
Ειδικότερα, όσον αφορά τους ίδιους πόρους της ΕΕ. 
 
Οποιαδήποτε αναθεώρηση της Συνταγµατικής Συνθήκης και αν είναι απαραίτητη θα πρέπει να 
περιλαµβάνει την κοινοβουλευτική αυτή διάσταση. Ο καιρός των διαπραγµατεύσεων µεταξύ 
κυβερνήσεων κεκλεισµένων των θυρών έχει πλέον παρέλθει. Η Ευρώπη δεν µπορεί να συνεχίσει να 
οικοδοµείται χωρίς τους πολίτες της, ήτοι µιας µεγαλύτερης συµµετοχής των Κοινοβουλίων τους. 
Αυτό είναι ένα από τα µεγάλα µαθήµατα της εµπειρίας αυτής. 
 
Με την έννοια αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει την πρόταση της αυστριακής Προεδρίας 
για περισσότερη διαφάνεια στις συζητήσεις του Συµβουλίου, ως νοµοθετικού οργάνου. 
 
Ελπίζω ότι θα καταλήξετε σε συµφωνία επ' αυτού. 
 
Επιστροφή στη Μεσίνα; 
 
Το προσεχές µέλλον είναι γεµάτο από συµβολικές επετείους τις οποίες επιθυµούµε να 
αξιοποιήσουµε: 50 χρόνια µετά την Συνθήκη της Ρώµης, το 2007 θα είναι η δέκατη επέτειος του 
Συµβουλίου του Άµστερνταµ, το οποίο ήταν η πρώτη αποτυχηµένη προσπάθεια αναθεώρησης των 
θεσµικών µας οργάνων. 
 
Όπως βλέπετε, οι επέτειοι δεν είναι πάντοτε ένδοξες. 
 
Η Επιτροπή προτείνει να προχωρήσουµε ακόµη πιο πριν, µέχρι τη Μεσίνα. (Μισό αιώνα µετά τη 
Συνθήκη της Ρώµης, µπορούµε να αναζητήσουµε τα ίχνη των ιδρυτών της Ευρώπης). 
 
Βεβαίως, η Μεσίνα, το 1955, ήταν το αντίδοτο για την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άµυνας. Στη Μεσίνα όµως δεν έγινε λόγος µόνον για µία κοινή αγορά. 
 
Η εκ νέου ανάγνωση των κειµένων της εκπλήττει λόγω του βάθους της πολιτικής της φιλοδοξίας. 
 
Ήδη προτεινόταν τότε µία κοινή πολιτική ενέργειας. Και η εναρµόνιση των κοινωνικών πολιτικών. 
Καθώς επίσης και ορισµένοι κοινοί κανόνες όσον αφορά την διάρκεια του χρόνο εργασίας, θέµα 
επί του οποίου οι υπουργοί µας απέτυχαν προ ηµερών και πάλι να συµφωνήσουν. 
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Μπροστά στην πραγµατικότητα αυτή, θα προσυπογράφαµε σήµερα τις προτάσεις των 6 της εποχής 
εκείνης; Ας µην φέρουµε στο µυαλό µας τη Μεσίνα προτείνοντας λιγότερα απ' όσα πριν από 50 
χρόνια. Για να προσδιορίσουµε τις αξίες και τους στόχους της Ένωσης έχουµε ήδη την 
Συνταγµατική Συνθήκη που έχετε προσυπογράψει. 
 
Μία νέα διακήρυξη θα τις επιβεβαίωνε ή η απόπειρα να συνταχθεί θα µας έβαζε µπροστά σε µία 
νέα και δύσκολη διαπραγµάτευση ανοίγοντας θέµατα που τόσο πολύ µας στοίχισε να κλείσουµε; 
 
Τελειώνοντας, επιθυµών να παραθέσω ένα απόσπασµα από τα γνωστά αποµνηµονεύµατα του Πωλ 
Ανρί Σπάακ, "Combats inachevés": "Όταν εµφανίζονταν τα προβλήµατα, βρίσκαµε από τις κοινές 
µας πεποιθήσεις την απαραίτητη φαντασία για να τα λύσουµε". 
 
Έχουµε εµείς, οι 25, και σύντοµα οι 27, επαρκείς κοινές πεποιθήσεις; Θα βρούµε την απαραίτητη 
φαντασία για να υπερβούµε τα σηµερινά προβλήµατα; 
 
Ίσως το πρόβληµα είναι περισσότερο οι συγκυρίες παρά το ίδιο το κείµενο. 
 
Ας µην χρησιµοποιούµε τις συγκυρίες ως προσχήµατα. Όποια και αν είναι τα κείµενα επί των 
οποίων θα συµφωνήσουµε, δεν θα έχουν αξία παρά µόνον λόγω των κοινών πεποιθήσεων που θα 
εκφράζουν και της πολιτικής βούλησης να τις θέσουµε σε εφαρµογή. 
 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
 
 

__________ 
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1. Της συνεδρίασης προηγήθηκε παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

κ. Josep Borrell και ανταλλαγή απόψεων. 
 
I. Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΚΟΥΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
2. Τον Ιούνιο του 2005, οι Αρχηγοί Κρατών ή Κυβερνήσεων ζήτησαν να προβλεφθεί µια 

περίοδος προβληµατισµού κατά την οποία θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί ευρεία συζήτηση, 
σε όλα τα κράτη µέλη, µε τη συµµετοχή των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, των 
κοινωνικών εταίρων, των εθνικών κοινοβουλίων και των πολιτικών κοµµάτων και µε τη 
συµβολή των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τις διάφορες πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν στα κράτη µέλη στο 
πλαίσιο των εθνικών συζητήσεων, καθώς και για τις διάφορες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν 
από την Αυστριακή Προεδρία, ιδίως δε για τη διάσκεψη «The sound of Europe» που 
πραγµατοποιήθηκε στο Σάλτσµπουργκ, στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2006. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο εκφράζει την ευγνωµοσύνη του προς την Επιτροπή για τη συµβολή της στην 
περίοδο προβληµατισµού στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆, καθώς και προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τη διοργάνωση, από κοινού µε το Αυστριακό Κοινοβούλιο, της κοινής 
κοινοβουλευτικής συνεδρίασης για το «Μέλλον της Ευρώπης» στις 8 και 9 Μαΐου 2006. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση των θεσµικών 
οργάνων και των κρατών µελών να φέρουν εις πέρας τις δραστηριότητές τους που 
αποσκοπούν στη συµµετοχή των πολιτών στη συζήτηση για τη θέση της Ευρώπης κατά τον 
21ο αιώνα. Εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την συµβολή της Επιτροπής µε θέµα 
ένα «Πρόγραµµα δράσης µε βάση τα αιτήµατα των πολιτών για την Ευρώπη». 

 
3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη σε µια πρώτη αξιολόγηση της περιόδου προβληµατισµού, 

την οποία πραγµατοποίησε βάσει της γραπτής έκθεσης που συνέταξαν η Προεδρία και η 
Γραµµατεία του Συµβουλίου βασιζόµενες στις πληροφορίες που διαβίβασαν τα κράτη µέλη 
σχετικά µε τις εθνικές τους συζητήσεις (έγγρ. 9701/1/06 REV 1), την πρωτοβουλία «Σχέδιο 
∆» και την Λευκή Βίβλο για µια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας). Μολονότι κατά τις 
δηµόσιες αυτές συζητήσεις διατυπώθηκαν διάφορες ανησυχίες και µελήµατα, οι πολίτες 
παραµένουν προσηλωµένοι στο ευρωπαϊκό εγχείρηµα. Ο ενισχυµένος διάλογος µε τους 
πολίτες απαιτεί επαρκή µέσα αλλά και δέσµευση. Οι πολίτες αναµένουν από την Ένωση να 
αποδείξει την προστιθέµενη αξία της αναλαµβάνοντας δράση για την αντιµετώπιση των 
προκλήσεων και ευκαιριών που βρίσκονται ενώπιόν της : εξασφάλιση ειρήνης, ευηµερίας και 
αλληλεγγύης, βελτίωση της ασφάλειας, προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και προαγωγή 
των ευρωπαϊκών αξιών σε έναν κόσµο που παγκοσµοποιείται γοργά. 
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4. Η δέσµευση της Ένωσης να καταστεί δηµοκρατικότερη, διαφανέστερη και αποτελεσµατική 
δεν περιορίζεται στην περίοδο του προβληµατισµού. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
επαναλαµβάνει ότι είναι προσηλωµένο σε µια Ένωση η οποία παράγει τα συγκεκριµένα 
αποτελέσµατα που αναµένουν οι πολίτες για την ενίσχυση της αισιοδοξίας και της 
εµπιστοσύνης όπως εκτίθεται στο Μέρος ΙΙ. 

 
ΙΙ. Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ 
 

(α) Προαγωγή της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης 
 
5. Η πρόοδος των µέτρων που συµφωνήθηκαν στο Πρόγραµµα της Χάγης και αποσκοπούν στην 

αντιµετώπιση προβληµάτων όπως η λαθροµετανάστευση, η εµπορία ανθρώπων, η 
τροµοκρατία και το οργανωµένο έγκληµα, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις θεµελιώδεις 
ελευθερίες και δικαιώµατα, θα αξιολογηθούν τον ∆εκέµβριο του 2006.  

 
6. Εν τω µεταξύ, πρέπει να καταβληθούν και άλλες προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά τα εξής: 
 

− µετά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά µε το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν 
(SIS II) και την εφαρµογή του κεκτηµένου του Σένγκεν στα νέα κράτη µέλη, ταχεία 
οριστικοποίηση των νοµοθετικών µέτρων για τον έλεγχο των συνόρων και την 
αστυνοµική συνεργασία και ολοκλήρωση των τεχνικών προπαρασκευαστικών 
εργασιών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, ώστε το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν 
και το Σύστηµα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις να καταστούν λειτουργικά µέχρι 
τον Απρίλιο και το τέλος του 2007 αντιστοίχως, προλειαίνοντας έτσι το έδαφος για τη 
διεύρυνση του χώρου του Σένγκεν, το 2007 υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι 
απαιτήσεις για την εφαρµογή του κεκτηµένου του Σένγκεν, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα 
της Χάγης, 

− ταχεία προώθηση των εργασιών σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση 
Κοινών Κέντρων Αιτήσεων και τη συλλογή βιοµετρικών στοιχείων για την έκδοση 
θεωρήσεων, και δροµολόγηση πιλοτικού σχεδίου, καθώς και προώθηση των εργασιών 
για τον κοινοτικό κώδικα θεωρήσεων, 

− προώθηση των εργασιών για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και για τις 
συµφωνίες επανεισδοχής µε βάση τη διαδικασία και τις σκέψεις που εκτίθενται στην 
κοινή προσέγγιση σχετικά µε τη διευκόλυνση, αρχής γενοµένης από τις χώρες που 
έχουν ευρωπαϊκή προοπτική, κατά τα αναφερόµενα στα συµπεράσµατα των 
Ευρωπαϊκών Συµβουλίων του Ιουνίου 2003 και του Ιουνίου 2005, 
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− περαιτέρω ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας για την εκπόνηση κοινού ευρωπαϊκού 
συστήµατος παροχής ασύλου, πραγµατοποίηση ταχείας προόδου όσον αφορά σχετικές 
προτάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Προσφύγων, καθώς και όσον αφορά τα Περιφερειακά Προγράµµατα Προστασίας 
(Ουκρανία, Μολδαβία, Λευκορωσία, Τανζανία), 

− επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας 
τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις, ταχεία οριστικοποίηση, ιδίως των 
διαπραγµατεύσεων για τα δικονοµικά δικαιώµατα των κατηγορουµένων στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών και των αποφάσεων πλαισίων για το ευρωπαϊκό ένταλµα 
συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων, την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας 
αναγνώρισης στην εκτέλεση ποινών στερητικών της ελευθερίας, και την προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, 

− εντατικοποίηση της αστυνοµικής συνεργασίας, ειδικότερα µε την απονοµή ευρύτερου 

ρόλου στην Ευρωπόλ για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, 

− συνέχιση του αγώνα κατά της εµπορίας ανθρώπων, βάσει του ενωσιακού Σχεδίου 

∆ράσης και µε πλήρη αξιοποίηση του Eurojust, της Ευρωπόλ και της Ειδικής Οµάδας 

Αρχηγών της Αστυνοµίας. 

 
7. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη «∆ήλωση της Βιέννης για µια εταιρική σχέση στον 

τοµέα της ασφάλειας» η οποία συµφωνήθηκε από τα κράτη µέλη και τις γειτονικές χώρες της 
ΕΕ κατά την Υπουργική ∆ιάσκεψη της Βιέννης στις 4 και 5 Μαΐου 2006, καθώς και τη 
συµµετοχή της Ρωσικής Οµοσπονδίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τα πρώτα βήµατα τα οποία έγιναν για τη δηµιουργία της 
εταιρικής αυτής σχέσης, π.χ. τη διευκόλυνση της συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και χωρών των 
∆υτικών Βαλκανίων για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, της διαφθοράς, 
της λαθροµετανάστευσης και της τροµοκρατίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει επίσης 
την «Πρωτοβουλία της Βιέννης» για ενδεχόµενη µελλοντική τριµερή συνεργασία στον τοµέα 
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων µεταξύ της ΕΕ, της Ρωσικής Οµοσπονδίας 
και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, και καλεί τις µέλλουσες Προεδρίες να 
εξετάσουν τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να προωθηθεί η πρωτοβουλία αυτή. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει έκκληση για ταχύτερη υλοποίηση της Στρατηγικής για 
την εξωτερική διάσταση της ∆ΕΥ, µε σκοπό την ενίσχυση του συντονισµού και της 
συνοχής µεταξύ των πολιτικών ∆ΕΥ και των εξωτερικών πολιτικών. 
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8. Με δεδοµένη την αυξηµένη συνεργασία και την ανάγκη περαιτέρω προόδου στις σχέσεις µε 
τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης σε θέµατα µετανάστευσης, ιδίως στις όµορες µε την 
Ένωση περιοχές, και συγκεκριµένα την ανατολική και τη νοτιοανατολική περιοχή και την 
περιοχή της Μεσογείου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη σπουδαιότητα µιας 
ισόρροπης και περιεκτικής προσέγγισης. Η ανάπτυξη της Παγκόσµιας Προσέγγισης της 
Μετανάστευσης που συµφωνήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2005 συνιστά βασική προτεραιότητα 
για την Ένωση. Σε αυτή τη συνάρτηση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει την προσεχή 
έκθεση της Επιτροπής για τις µετά το Hampton Court ενέργειες στον τοµέα της 
µετανάστευσης και της ασφάλειας, η οποία θα υποβληθεί κατά τη σύνοδό του τον ∆εκέµβριο 
του 2006. Εν τω µεταξύ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο:  

 
− επιδοκιµάζει τις συγκεκριµένες δράσεις συνεργασίας που ανέλαβαν η Επιτροπή, ο 

Οργανισµός ∆ιαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων (Frontex) και ορισµένα κράτη µέλη 
ύστερα από τα πρόσφατα συµβάντα στις Κανάριες Νήσους και στη Μεσόγειο και 
απευθύνει έκκληση για θαλάσσια επιχειρησιακή συνεργασία προκειµένου να 
αναπτυχθούν επαρκείς δυνατότητες επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων, καθώς και 
για τη σύσταση Οµάδων Ταχείας Συνοριακής Επέµβασης,  

− υπογραµµίζει την προτεραιότητα της ενισχυµένης συνεργασίας σε θέµατα 
µετανάστευσης µε τις αφρικανικές και τις γειτονικές χώρες και ζητεί ισόρροπο διάλογο 
για τη µετανάστευση µε τα αφρικανικά κράτη, τους περιφερειακούς οργανισµούς και 
την Αφρικανική Ένωση µέσω παναφρικανικής διάσκεψης για τη µετανάστευση και την 
ανάπτυξη, 

− χαιρετίζει την Ευρωαφρικανική Υπουργική Σύνοδο στο Ραµπάτ, καθώς και τις άλλες 
διασκέψεις µε επίκεντρο µια συγκεκριµένη περιφέρεια, ως πρώτο βήµα για έναν 
τακτικό διάλογο εφ’ όλης της ύλης µε τις αφρικανικές χώρες, επίσης δε τη 
δροµολόγηση διαλόγου ΕΕ-ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού) για θέµατα 
µετανάστευσης (βάσει του άρθρου 13 της Συµφωνίας του Κοτονού), 

− υπενθυµίζει τη δέσµευση του Σχεδίου ∆ράσης της Βαρκελώνης να διεξαχθεί 
Ευρωµεσογειακή Υπουργική Συνάντηση για τη ∆ιαχείριση της Μετανάστευσης, και να 
τονιστεί η συνεργασία σχετικά µε τη µετανάστευση ως σηµαντικό µέρος της ενωσιακής 
πολιτικής γειτονίας, 

− αναµένει την παρουσίαση ανακοίνωσης από την Επιτροπή µε θέµα τις µελλοντικές 
προτεραιότητες στον τοµέα της παράνοµης µετανάστευσης και τις επακόλουθες 
δράσεις, 

− ζητεί την υλοποίηση των σχεδίων για τη µετανάστευση που χρηµατοδοτούνται από το 
πρόγραµµα AENEAS και παρέχουν χρηµατοδοτική και τεχνική βοήθεια σε τρίτες 
χώρες προς υποστήριξη των προσπαθειών τους να εξασφαλίζουν αποτελεσµατικότερη 
διαχείριση όλων των παραµέτρων των µεταναστευτικών ροών, 
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− αναγνωρίζει τη σηµασία του προσεχούς διαλόγου υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για τη 
διεθνή µετανάστευση και την ανάπτυξη, καθώς και την ανάγκη κοινής θέσης της ΕΕ 
που να ενσωµατώνει µε λογικά συνεκτικό τρόπο τις αναπτυξιακές πλευρές της 
µετανάστευσης, 

− ζητεί να προωθηθούν οι συζητήσεις επί του σχεδίου της Επιτροπής για τη νόµιµη 

µετανάστευση. 

 
9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί την ταχύτερη υλοποίηση των σχεδίων δράσης που έχουν 

συµφωνηθεί δυνάµει της Στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της στρατηγικής κατά της ριζοσπαστικοποίησης και της 
στρατολόγησης. Θα πρέπει επίσης να επισπευσθούν οι εργασίες µε αντικείµενο την 
προστασία υποδοµών ζωτικής σηµασίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει το πρώτο 
σχετικό πρόγραµµα της Επιτροπής, καθώς και συγκεκριµένες προτάσεις για τεχνολογίες 
ανίχνευσης. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή καλούνται επίσης να εκπονήσουν µέτρα για την 
καταπολέµηση της κατάχρησης του ∆ιαδικτύου για τροµοκρατικούς σκοπούς, που θα 
σέβονται ταυτόχρονα τα θεµελιώδη δικαιώµατα και αρχές.  

 
10. Στα πλαίσια της επανεξέτασης του Προγράµµατος της Χάγης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

καλεί την επικείµενη Φινλανδική Προεδρία να διερευνήσει, σε στενή συνεργασία µε την 
Επιτροπή, τις δυνατότητες για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της 
δράσης στον τοµέα της Ελευθερίας, της Ασφάλειας και της ∆ικαιοσύνης, βάσει των 
ισχυουσών Συνθηκών. 

 
11. Σηµειώνοντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε µε την ίδρυση του Οργανισµού Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες το ταχύτερο δυνατόν ώστε ο Οργανισµός να αρχίσει να λειτουργεί ήδη 
από την 1η Ιανουαρίου του 2007. 

 
12. Η βελτίωση της ικανότητας της Ένωσης να ανταποκρίνεται στις καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, στις κρίσεις και στις καταστροφές, τόσον εντός όσο και εκτός της Ένωσης, 
παραµένει πολιτική επιταγή. Όταν εµφανίζονται τέτοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι 
πολίτες δικαιολογηµένα αναµένουν ταχεία και αποτελεσµατική αντιµετώπιση. Μολονότι τα 
κράτη µέλη φέρουν την ευθύνη για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που 
εµφανίζονται στην επικράτειά τους ή για να επικουρούν τους πολίτες τους στο εξωτερικό, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί, σε πνεύµα ενεργού αλληλεγγύης, να διαδραµατίζει κάποιο ρόλο, 
συντονίζοντας µια πολιτική ανταπόκριση και βοηθώντας την οργάνωση και το συντονισµό 
των διαθέσιµων µέσων όταν της ζητείται. 
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13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει την έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε την «Ενίσχυση των 
δυνατοτήτων της Ένωσης να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε 
κρίσεις» (έγγρ. 10551/06) στην οποία εκτίθενται τα πολυάριθµα πρακτικά µέτρα και 
αποφάσεις που λαµβάνονται για τη βελτίωση του συντονισµού και κατανοµής των 
διαθέσιµων µέσων· για την ταχεία παροχή συνδροµής στα σηµεία όπου χρειάζεται και για την 
παροχή αποτελεσµατικότερης προξενικής προστασίας στους πολίτες της ΕΕ σε τρίτες χώρες. 
Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την έκθεση που υπέβαλε το Μάιο του 2006 ο 
κ. Michel Barnier ως σηµαντική συµβολή στη συζήτηση.  

 
14. Με βάση τις εργασίες που διεξήχθησαν επί Αυστριακής Προεδρίας, θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στα κατωτέρω: 
 

− στην περαιτέρω ανάπτυξη της δυνατότητας ταχείας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε τη χρησιµοποίηση των µέσων που παρέχουν τα κράτη µέλη, όπως οι 
µονάδες πολιτικής προστασίας, τα οποία θα πρέπει να προσδιορίζονται και να 
συντονίζονται προκειµένου η αντίδραση να είναι αποτελεσµατική και ικανή να 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας του Ευρωπαίου πολίτη, 

− στην ταχεία υλοποίηση των συµπεφωνηµένων διαβηµάτων και των ειληµµένων 
αποφάσεων, όπως εκτίθεται στην έκθεση της Προεδρίας. Σε αυτά συγκαταλέγονται οι 
ρυθµίσεις της ΕΕ για τον συντονισµό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις, οι 
οποίες δηµιουργούν ad hoc ∆ιευθύνουσα Οµάδα Κρίσεων στις Βρυξέλλες και θα πρέπει 
να τεθούν σε λειτουργία από 1ης Ιουλίου του 2006, και οι συστάσεις του Γενικού 
Γραµµατέα/Υπάτου Εκπροσώπου οι σχετικές µε τον προσδιορισµό και το συντονισµό 
των στρατιωτικών µεταφορικών µέσων των κρατών µελών προς υποστήριξη της 
αντιµετώπισης καταστροφών, 

− στην εφαρµογή αυτών των διαδικασιών και δυνατοτήτων και στην συναγωγή 
διδαγµάτων από την εφαρµογή αυτή και στην υπάρχουσα επιχειρησιακή πείρα για την 
βελτίωση της αντιµετώπισης καταστροφών, 

− Οι εργασίες επί των προτάσεων της Επιτροπής για τον κοινοτικό µηχανισµό 
πολιτικής προστασίας προωθήθηκαν ενεργά επί Αυστριακής Προεδρίας. Το 
Συµβούλιο θα πρέπει να εκδώσει τις αναγκαίες νοµοθετικές πράξεις µέχρι τα τέλη του 
έτους, 

− σε στενότερη προξενική συνεργασία µεταξύ κρατών µελών της ΕΕ, 
συµπεριλαµβάνουσα σηµεία αµοιβαίας προξενικής συνδροµής σε προκαθορισµένες 
περιοχές. Για τον σκοπό αυτό ζητείται κοινή έκθεση του Γενικού Γραµµατέα/Υπάτου 
Εκπροσώπου και της Επιτροπής εντός του δευτέρου εξαµήνου του 2006.  
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15. Το Συµβούλιο καλείται να προωθήσει τις εργασίες βάσει των προτάσεων που περιέχει η 
έκθεση της Προεδρίας, βασιζόµενο σε περαιτέρω συµβολές της Επιτροπής και του Γενικού 
Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου. Η επικείµενη Προεδρία θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου του 2006 έκθεση για την πρόοδο που σηµειώθηκε σε διατοµεακή 
βάση. 

 
(β) Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής σε ένα παγκοσµιοποιηµένο κόσµο 

 
16. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη σε ανασκόπηση της προόδου σε διάφορους τοµείς οι 

οποίοι συζητήθηκαν στο Hampton Court και κατά το τελευταίο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
µε στόχο την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής σε αντιδιαστολή προς την 
παγκοσµιοποίηση και τις δηµογραφικές τάσεις.  

 
17. Αειφόρος ανάπτυξη σηµαίνει κάλυψη των αναγκών της σηµερινής γενιάς χωρίς να 

υποθηκεύεται η δυνατότητα των µελλοντικών γενιών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες· 
πρόκειται για πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αειφόρος ανάπτυξη σηµαίνει 
περιφρούρηση της ικανότητας της γης να διατηρεί την ζωή σε όλη της την ποικιλία. 
Βασίζεται στις αρχές της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου καθώς και στο σεβασµό των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων. Μολονότι έχουν πραγµατοποιηθεί θετικά επιτεύγµατα µετά το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, παραµένουν ακόµη πολλές προκλήσεις. Ως εκ 
τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθετεί µια φιλόδοξη και γενική ανανεωµένη Στρατηγική 
της ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη (έγγραφο 10117/06). Η υλοποίηση της Στρατηγικής αυτής 
θα παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το οποίο θα λαµβάνει 
τακτικά και τα σχετικά µέτρα συνέχειας. 

 
18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο λαµβάνει υπό σηµείωση την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για µια 

µελλοντική ενωσιακή πολιτική της θάλασσας και επιδοκιµάζει την δροµολόγηση ευρείας 
σχετικής συζήτησης εν όψει των προτάσεων που θα υποβάλει η Επιτροπή το Φθινόπωρο του 
2007. 
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19. Η αλλαγή του κλίµατος είναι παγκόσµιο πρόβληµα που χρειάζεται παγκόσµιες λύσεις. Ως 
εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει στην επιτυχή συνέχιση των συζητήσεων 
που διεξάγονται στο πλαίσιο της Σύµβασης-Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την Αλλαγή 
του Κλίµατος (UNFCCC) και δυνάµει του Πρωτοκόλλου του Κυότο για την επίτευξη µιας 
έγκαιρης ρύθµισης για την µετά το 2012 περίοδο, η οποία να συµβαδίζει µε την τήρηση του 
στόχου του Συµβουλίου για µέγιστη αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη ίση µε 2°C άνω 
των επιπέδων της προβιοµηχανικής εποχής. Το Συµβούλιο θα απαιτήσει συνεπώς επίµονα σε 
όλα τα φόρα, καθώς και από όλα τα µέρη της UNFCCC, έναν ολοκληρωµένο και ανοιχτό 
διάλογο για την µελλοντική δράση και για τον καθορισµό διεθνών στόχων. Επίσης, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει άνευ χρονοτριβής έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε θέµα την εµπειρία από την εφαρµογή της 
οδηγίας για τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 
εντός της Κοινότητας, που να λαµβάνει υπόψη την κατάσταση των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων και να συνοδεύεται ενδεχοµένως από προτάσεις. 

 
20. Η επαναδροµολογηθείσα Στρατηγική της Λισσαβώνας επανεστιάστηκε ήδη στα ζητήµατα 

αυτά που έχουν ύψιστη σηµασία για τους πολίτες, την απασχόληση και την οικονοµική 
µεγέθυνση, σε πλήρη εναρµονισµό µε την Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη· ιδιαίτερη 
δε έµφαση δόθηκε στις επενδύσεις στη γνώση και την καινοτοµία, στο επιχειρηµατικό 
δυναµικό, ιδίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και στην απασχόληση κατηγοριών 
µε προτεραιότητα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλωσορίζει την πρόθεση της Επιτροπής και 
των κρατών µελών να επιδιώξουν ενεργά τους στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβώνας και 
να εξασφαλίσουν την καλή λειτουργία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. Κατά το 
πρώτο τρίµηνο του 2006, ο αριθµός των απασχολούµενων στην ΕΕ ανήλθε σε 1,8 
εκατοµµύρια. 

 
21. Συγκεκριµένα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: 
 

− χαιρετίζει τη συµφωνία που επετεύχθη στους κόλπους του Συµβουλίου όσον αφορά την 
οδηγία για τις υπηρεσίες και ζητεί ταχεία ολοκλήρωση της νοµοθετικής διαδικασίας, 

− υπενθυµίζει την σπουδαιότητα που έχει ένα απλό, διαφανές και ευκολοεφάρµοστο 
ρυθµιστικό περιβάλλον και η ενίσχυση της εµπιστοσύνης καταναλωτών και 
επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά, 

− τονίζοντας τη σπουδαιότητα της Ενιαίας Αγοράς, εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να δροµολογήσει γενική επανεξέτασή της, η οποία θα 
ακολουθείται από συγκεκριµένες προτάσεις για την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς και την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής της λειτουργίας· µια ενδιάµεση 
έκθεση θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πριν από τον Μάρτιο του 2007, 
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− υπογραµµίζει τη σηµασία της κοινωνικής διάστασης των δράσεων της Ένωσης. 
Χαιρετίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προβεί σε ανασκόπηση της 
κοινωνικής πραγµατικότητας στην ΕΕ, καλεί δε την Επιτροπή να υποβάλει ενδιάµεση 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου του 2007· Επιτροπή, Συµβούλιο και 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσουν τη δέουσα προσοχή στον κοινωνικό αντίκτυπο της 
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, µεταξύ άλλων και από τη σκοπιά της διαφοράς των φύλων, 
όπως ορίζεται στο Σύµφωνο για την Ισότητα των Φύλων, στα πλαίσια της 
ολοκληρωµένης αξιολόγησης αντικτύπου, 

− ενθαρρύνει την Επιτροπή να ταχύνει το ρυθµό των εργασιών για τις πρωτοβουλίες που 
σκιαγραφούνται στην ανακοίνωσή της περί βιοµηχανικής πολιτικής, µε στόχο να 
προβεί σε απολογισµό της προόδου εντός του πρώτου εξαµήνου του 2007, 

− υπογραµµίζει την ανάγκη επενδύσεων σε γνώση και καινοτοµία, χαιρετίζει την 
οριστική συµφωνία όσον αφορά το Πρόγραµµα για την Ανταγωνιστικότητα και την 
Καινοτοµία και ζητεί να εγκριθεί γρήγορα το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, καθώς και την 
Χρηµατοδοτική ∆ιευκόλυνση Καταµερισµού του Κινδύνου της ΕΤΕπ µε σκοπό τη 
στήριξη της καινοτοµίας και της Ε&Α, 

− ζητεί να δοθεί συνέχεια στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις µελλοντικές 
προκλήσεις που θα αντιµετωπίσουν τα πανεπιστήµια και παροτρύνει τα κράτη µέλη να 
προωθήσουν την αριστεία και να υποστηρίξουν τον εκσυγχρονισµό, την αναδιάρθρωση 
και την καινοτοµία του τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης προκειµένου να 
απελευθερώσουν τις δυνατότητές του και να στηρίξουν τις προσπάθειες της Ευρώπης 
για µεγαλύτερη οικονοµική µεγέθυνση και περισσότερες θέσεις απασχόλησης, 

− επιβεβαιώνει ότι το βασιζόµενο στα υπάρχοντα εθνικά ιδρύµατα Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα για την κάλυψη του 
σηµερινού χάσµατος µεταξύ τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτοµίας, µαζί 
µε άλλες δράσεις που ενισχύουν τη δηµιουργία δικτύων και συνεργειών µεταξύ 
άριστων κοινοτήτων έρευνας και καινοτοµίας στην Ευρώπη, και προσδοκά να λάβει 
την αναµενόµενη για το φθινόπωρο του 2006 επίσηµη πρόταση της Επιτροπής για την 
ίδρυσή του, κατόπιν διαβουλεύσεων µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας, τα κράτη 
µέλη και τους ενδιαφερόµενους κύκλους, 

− τονίζει τη σπουδαιότητα της αντιµετώπισης ζητηµάτων που απασχολούν άµεσα τους 
καταναλωτές, όπως η ασφάλεια των τροφίµων και η προστασία του καταναλωτή, 
και στη συνάρτηση αυτή εκφράζει ικανοποίηση για την τροποποιηµένη πρόταση 
απόφασης της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα 
της πολιτικής καταναλωτών (2007-2013), 
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− τονίζει την αξία που προσθέτει η συνένωση των δυνάµεων στον αγώνα κατά των 

σπάνιων ασθενειών, όπως ποµφωλιγώδης επιδερµόλυση (epidermolysis bullosa) και 
MPS, µε ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά. Χαιρετίζει τις προβλεπόµενες στα πλαίσια του 
7ου Προγράµµατος-Πλαισίου ερευνητικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη 
προληπτικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών επεµβάσεων και καλεί την Επιτροπή να 
υποστηρίζει τις σχετικές προσπάθειες των κρατών µελών, αξιοποιώντας πλήρως τα 
σχετικά ενωσιακά µέσα, ιδίως στον τοµέα της έρευνας και της δηµόσιας υγείας. 

 
22. Στα συµπεράσµατά του τού Μαρτίου του 2006, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απηύθυνε έκκληση 

για µια Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη και κάλεσε την Επιτροπή και το Συµβούλιο 
να εκπονήσουν σειρά δράσεων µε σαφές χρονοδιάγραµµα ώστε να εγκριθεί σχέδιο δράσης µε 
ιεράρχηση προτεραιοτήτων κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο την άνοιξη του 2007. 

 
23. Οι εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας θα συνιστούν σηµαντικό µέρος αυτής της 

γενικής πολιτικής και θα πρέπει να περιληφθούν στο σχέδιο δράσης. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο υποδέχεται εποµένως µε χαρά το κοινό έγγραφο της Επιτροπής και του Υπάτου 
Εκπροσώπου, το οποίο αποτελεί στέρεη βάση για τη διεξαγωγή της εξωτερικής πολιτικής µε 
πνεύµα αλληλεγγύης και µε σκοπό την εξασφάλιση αξιόπιστων, οικονοµικά προσιτών και 
σταθερών ενεργειακών ροών προς την Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή 
να το λάβει δεόντως υπ’ όψη κατά την εκπόνηση της στρατηγικής επανεξέτασης και τονίζει 
τη σπουδαιότητα του να χρησιµοποιούνται όλες οι διαθέσιµες πολιτικές και µέσα για την 
υποστήριξη της εξωτερικής δράσης σ’ αυτό τον τοµέα. 

 
24. Εν τω µεταξύ, επειδή η Ευρώπη εξακολουθεί να πρέπει να αντιµετωπίζει τον παγκόσµιο 

ανταγωνισµό για την πρόσβαση στις ολοένα σπανιότερες ενεργειακές πηγές, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο καλεί την Προεδρία, την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο, να συνεχίσουν τις 
εργασίες για την ανάπτυξη και την εφαρµογή µιας εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής µε 
συνεκτικό και συντονισµένο τρόπο και µε χρήση όλων των διαθέσιµων µέσων, 
συµπεριλαµβανοµένων της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ. Αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει την 
ανάπτυξη στρατηγικών εταιρικών σχέσεων µε τις κυριότερες χώρες παραγωγής, 
διαµετακόµισης και κατανάλωσης και να επικεντρώνεται κατ’ αρχάς στις εξής 
προτεραιότητες: 

 
− να περατωθούν οι διαπραγµατεύσεις για το Πρωτόκολλο ∆ιαµετακόµισης του Χάρτη 

της Ενέργειας και να εξασφαλιστεί η επικύρωση της Συνθήκης του Χάρτη της 
Ενέργειας από όλους όσοι τον έχουν υπογράψει, 

− να κληθεί η Επιτροπή να εκθέσει στοιχεία για ενεργειακή συµφωνία µε τη Ρωσία, στα 
πλαίσια της πράξης που θα διαδεχθεί τη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ 

Bulletin 19.06.2006 - EL - PE 375.531 
23 

 
− να επεκταθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ ώστε να περιλάβει και τους γείτονές 

της (εδώ συµπεριλαµβάνεται και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ενέργειας), 
− να αξιοποιηθεί καλύτερα ο µηχανισµός της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας προς 

εξυπηρέτηση των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ· ο ενισχυµένος διάλογος µε 
την Αλγερία θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, 

− να υποστηριχθούν πλήρως τα σχέδια έργων υποδοµής που συνάδουν µε την 
περιβαλλοντική µέριµνα και αποβλέπουν στη διάνοιξη νέων οδών εφοδιασµού, µε 
στόχο τη διαφοροποίηση των εισαγωγών ενέργειας, τα οποία θα είναι επωφελή για όλα 
τα κράτη µέλη, 

− να ενσωµατωθούν πλήρως στην εµπορική πολιτική της ΕΕ οι ενεργειακοί της στόχοι 
και να επιδιωχθούν, όπου αυτό αρµόζει, µέσω του ΠΟΕ, 

− να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην ενέργεια στη συνάρτηση των εν γένει σχέσεων της ΕΕ 
µε τις µεγάλες τρίτες χώρες εταίρους της. 

 
25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την ανάγκη να διαφοροποιηθούν ακόµη περισσότερο οι 

πηγές προµήθειας ενέργειας, να προαχθεί η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και 
να γίνεται αποτελεσµατικότερη χρήση τη. Σε αυτή τη συνάρτηση, υπενθυµίζει ότι η επιλογή 
της σύνθεσης των ενεργειακών πηγών εναπόκειται στα κράτη µέλη. 

 
26. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να προάγει ενεργά τον διαπολιτισµικό και 

διαπολιτιστικό διάλογο µέσω όλων των υπαρχόντων µηχανισµών, όπως η διαδικασία της 
Βαρκελώνης, το Ίδρυµα Anna Lindh και η «Συµµαχία Πολιτισµών». Ιδιαίτερη έµφαση θα 
δοθεί στο ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν εν προκειµένω τα ελεύθερα ΜΜΕ και η 
κοινωνία των πολιτών, καθώς και στην προώθησή τους. 

 
27. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί τη συνάντηση µε εξέχοντες αντιπροσώπους εκκλησιών 

και θρησκευτικών κοινοτήτων που οργάνωσαν στις Βρυξέλλες στις 30 Μαΐου 2006 η 
Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 
28. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιδοκιµάζει τη σύναψη της διοργανικής συµφωνίας για τις 

δηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013 η οποία εφοδιάζει την Ένωση µε τα µέσα για την 
διεκπεραίωση των πολιτικών της και τονίζει ότι προέχει να εκδοθούν ταχέως οι απαραίτητες 
νοµικές πράξεις. 
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29. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συγχαίρει τη Σλοβενία για τη σύγκλιση που επέτυχε από την 

προσχώρησή της στην ΕΕ, βάσει υγιών οικονοµικών και δηµοσιονοµικών πολιτικών, και 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Σλοβενία πληροί όλα τα κριτήρια 
σύγκλισης που ορίζονται στη συνθήκη. Σε αυτή τη συνάρτηση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να υιοθετήσει η Σλοβενία το ευρώ από την 1η 
Ιανουαρίου 2007. Αυτή η πρώτη διεύρυνση της ζώνης του ευρώ µε ένα από τα νέα κράτη 
µέλη συνιστά ένα σηµαντικό και εξαιρετικά θετικό βήµα στην οικονοµική και οικονοµική 
ολοκλήρωση της Ένωσης. 

 
30. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συγχαίρει επίσης τη Λιθουανία για τη σύγκλιση που έχει επιτύχει 

έως τώρα και εκφράζει την υποστήριξή του για τις πολιτικές των λιθουανικών αρχών. 
 

(γ) Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της συνοχής και της προβολής των εξωτερικών 
πολιτικών της Ένωσης 

 
31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιδοκιµάζει την ουσιαστική πρόοδο που σηµειώθηκε στο θέµα 

των νέων µέσων εξωτερικής δράσης και προτρέπει τα θεσµικά όργανα να καταλήξουν το 
ταχύτερο δυνατόν σε συµφωνία για τα εκκρεµούντα ζητήµατα, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί 
η παράδοση της βοήθειας από την 1η Ιανουαρίου του 2007. 

 
32. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί το έγγραφο «Η Ευρώπη στον κόσµο» που παρουσίασε ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και τα εσωτερικά µέτρα που ήδη υλοποιεί η Επιτροπή. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Προεδρία, το Συµβούλιο, τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο 
Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να εξετάσουν τα άλλα µέτρα που περιλαµβάνονται σε αυτό το 
έγγραφο καθώς και άλλα µέτρα, έχοντας ως βάση τις ισχύουσες συνθήκες, µε σκοπό τη 
βελτίωση µεταξύ άλλων του στρατηγικού σχεδιασµού, της συνοχής µεταξύ των διαφόρων 
µέσων εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, καθώς και της συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών 
οργάνων της ΕΕ και µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των κρατών µελών. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο ευχαριστεί τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο για την επιστολή του 
σχετικά µε τη συνέχεια που δόθηκε στις εντολές που προήλθαν από την άτυπη σύνοδο των 
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο Hampton Court. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο επαναλαµβάνει ότι στηρίζει ανεπιφύλακτα τον ρόλο και τη δράση του Γενικού 
Γραµµατέα/Υπάτου Εκπροσώπου. 

 
33. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Προεδρία, το Συµβούλιο, τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο 

Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να προωθήσουν τις εργασίες και συµφωνεί να γίνει ο πρώτος 
απολογισµός της εφαρµογής των µέτρων αυτών στο τέλος της Φινλανδικής Προεδρίας. 

 
(δ) Βελτίωση της λειτουργίας της Ένωσης 

 
34. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε για ορισµένα µέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση 

της λειτουργίας της Ένωσης µε πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 
ισχύουσες συνθήκες, πράγµα που συµπεριλαµβάνει µεγαλύτερη δηµοσιότητα των εργασιών 
του Συµβουλίου και µεγαλύτερη σαφήνεια των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων των διαφόρων 
φορέων που συµµετέχουν στη λειτουργία της Ένωσης. 
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35. Προϋπόθεση για τη µεγαλύτερη εµπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η 

δυνατότητα να γνωρίζουν τις δραστηριότητές της από πρώτο χέρι. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο συµφωνεί να δώσει µεγαλύτερη δηµοσιότητα στις εργασίες του Συµβουλίου και 
υιοθετεί µια γενική πολιτική διαφάνειας (Παράρτηµα Ι). Συγκεκριµένα, όλες οι συσκέψεις 
του Συµβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης θα είναι πλέον δηµόσιες. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να λάβει τα απαιτούµενα µέτρα για να 
εξασφαλίσει την υλοποίηση της νέας πολιτικής και να επανεξετάσει την εφαρµογή τους σε 
έξι µήνες προκειµένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους στην αποτελεσµατικότητα των 
εργασιών του Συµβουλίου. 

 
36. Λόγω της σηµασίας των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Αυστριακής Προεδρίας να 
διοργανώσει διάσκεψη για την επικουρικότητα στο St. Pölten στις 18 και 19 Απριλίου 2006, 
ως συνέχεια της περυσινής διάσκεψης της Χάγης. Οι ιδέες που αναπτύχθηκαν κατά τις 
διασκέψεις αυτές θα πρέπει να εξεταστούν, οι δε µελλοντικές Προεδρίες παροτρύνονται να 
προωθήσουν την πρωτοβουλία αυτήν. 
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37. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την αλληλεξάρτηση της ευρωπαϊκής και των εθνικών 

νοµοθετικών διαδικασιών. Ως εκ τούτου, εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσµευση της 
Επιτροπής να θέτει όλες τις νέες προτάσεις και όλα τα έγγραφα διαβούλευσης στην απευθείας 
διάθεση των εθνικών κοινοβουλίων, ζητώντας τις αντιδράσεις τους προκειµένου να βελτιωθεί 
η διαδικασία διαµόρφωσης της κάθε πολιτικής. Η Επιτροπή καλείται να συνεκτιµά δεόντως 
τις παρατηρήσεις των εθνικών κοινοβουλίων - ιδίως λόγω της αρχής της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας. Τα εθνικά κοινοβούλια προτρέπονται να ενισχύσουν τη συνεργασία στα 
πλαίσια της ∆ιάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC) κατά τον έλεγχο 
της επικουρικότητας. 
 

38. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η εµπιστοσύνη των πολιτών στο 
ευρωπαϊκό εγχείρηµα µπορεί να ωφεληθεί από µια ευρωπαϊκή νοµοθεσία που 
αντικατοπτρίζει εντονότερα την προστιθέµενη αξία της ενωσιακής δράσης. Συνεπώς, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να ελέγχουν σταθερά την ορθή εφαρµογή των αρχών και των κατευθυντήριων 
γραµµών που καθορίζονται στο Πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας.  

 
39. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει επίσης τη θετική έκβαση των συζητήσεων µεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τη 
µεταρρύθµιση της επιτροπολογίας, η οποία θα οδηγήσει σε µια οριζόντια και ικανοποιητική 
λύση. Οι διατάξεις που εγκρίθηκαν πρόσφατα θα ενισχύσουν τον έλεγχο του νοµοθέτη επί 
των εκτελεστικών εξουσιών της Επιτροπής σε τοµείς που υπόκεινται στη διαδικασία 
συναπόφασης, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις διαδικασίες επιτροπολογίας. 
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40. Μετά την τελευταία σύνοδο, έχει επιτευχθεί πρόοδος σε όλους τους τοµείς της βελτίωσης 

της νοµοθεσίας, όλα δε τα θεσµικά όργανα και όλα τα κράτη µέλη παροτρύνονται να 
υλοποιήσουν τις αντίστοιχες δεσµεύσεις τους οι οποίες περιέχονται στη ∆ιοργανική 
Συµφωνία του 2003 για τη Βελτίωση της Νοµοθεσίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα 
κράτη µέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο, µεταξύ άλλων µέσω των εθνικών 
µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων τους, για να µειώσουν τις διοικητικές επιβαρύνσεις των 
επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, στις αρχές του 
2007, έκθεση για την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη µείωση των περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων των 
επιχειρήσεων, οι οποίες συνιστούν σηµαντικό εµπόδιο για µια πλέον καινοτόµο και 
βασισµένη στη γνώση οικονοµία και είναι ιδιαίτερα επιζήµιες για τις ΜΜΕ. Σηµειώνοντας 
ότι ορισµένα κράτη µέλη έχουν ήδη καθορίσει στόχους για τη µείωση των διοικητικών 
επιβαρύνσεων κατά 25%, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πιστεύει ότι προφανώς υπάρχει 
δυνατότητα να καθοριστούν ανάλογοι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει σχετικές προτάσεις µέχρι τις αρχές του 2007 και αρκετά πριν από το εαρινό 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 

 
41. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά: 
 

− την περαιτέρω ενσωµάτωση της χρήσης των ολοκληρωµένων συνολικών 
αξιολογήσεων αντικτύπου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τις εργασίες όλων 
των θεσµικών οργάνων, την οποία και θεωρεί ζωτικό στοιχείο της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικών. 

− την υλοποίηση του προγράµµατος της Επιτροπής για την απλούστευση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας. Αναµένει να του διαβιβαστεί κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2006 έκθεση 
της Επιτροπής για την εφαρµογή και καλεί τις αρµόδιες συνθέσεις του Συµβουλίου να 
δώσουν προτεραιότητα σε συγκεκριµένες προτάσεις απλούστευσης. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο τονίζει επίσης ότι είναι σηµαντικό να επεκταθεί το πρόγραµµα 
απλούστευσης σε όλους τους σχετικούς κλάδους της ευρωπαϊκής οικονοµίας, µε 
ταυτόχρονη τήρηση του κοινοτικού κεκτηµένου. 

− την επιτυχή ολοκλήρωση του διεξοδικού ελέγχου τον οποίο διεξήγαγε η Επιτροπή το 
2005 και την καλεί να εξακολουθήσει να ελέγχει τις εκκρεµούσες προτάσεις. 
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ΙΙΙ. ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
 

(α) Στήριξη της µεταρρύθµισης: Η Συνταγµατική Συνθήκη 
 
42. Κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 16/17 Ιουνίου 2005, οι αρχηγοί κρατών 

και κυβερνήσεων συµφώνησαν να επανέλθουν στο ζήτηµα της επικύρωσης της 
Συνταγµατικής Συνθήκης κατά το πρώτο εξάµηνο του 2006, µε σκοπό να προβούν σε γενική 
αξιολόγηση των εθνικών συζητήσεων που άρχισαν ως µέρος της περιόδου προβληµατισµού 
και να συµφωνήσουν για την πορεία των ενεργειών. 

 
43. Από τον περασµένο Ιούνιο, πέντε κράτη µέλη επικύρωσαν τη Συνταγµατική Συνθήκη µε το 

συνολικό αριθµό των επικυρώσεων να ανέρχεται στις 15. ∆ύο κράτη µέλη δεν ήταν σε θέση 
να επικυρώσουν τη συνθήκη και οκτώ κράτη µέλη, εκ των οποίων ένα ξεκίνησε προσφάτως 
τη σχετική διαδικασία, έχουν ακόµη να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επικύρωσης. 
Εκφράζεται η ελπίδα ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του 
Ιουνίου 2005. 

 
44. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τα συµπεράσµατα του Ιουνίου του 2005 και χαιρετίζει 

τις διάφορες πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν στο πλαίσιο των εθνικών συζητήσεων καθώς 
και τη συµβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην περίοδο 
προβληµατισµού. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι σηµαντικές προσπάθειες που κατεβλήθησαν 
για εντατικοποίηση και διεύρυνση του διαλόγου µε τους Eυρωπαίους πολίτες, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνεται η πρωτοβουλία της Επιτροπής για το σχέδιο ∆. 

 
45. Η περίοδος προβληµατισµού ήταν γενικώς χρήσιµη προκειµένου να µπορέσει η Ένωση να 

αξιολογήσει τις ανησυχίες και τους φόβους που εκφράσθηκαν κατά τη διαδικασία 
επικύρωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο φρονεί ότι παράλληλα µε την τρέχουσα διαδικασία 
επικύρωσης απαιτούνται περαιτέρω εργασίες βασιζόµενες σε ό,τι έχει επιτευχθεί από τον 
περασµένο Ιούνιο πριν να καταστεί δυνατόν να ληφθούν αποφάσεις για το µέλλον της 
Συνταγµατικής Συνθήκης. 

 
46. Μετά την περίοδο προβληµατισµού του προηγούµενου έτους, οι εργασίες θα πρέπει τώρα να 

επικεντρωθούν στην επίτευξη απτών αποτελεσµάτων και την υλοποίηση σχεδίων. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί διττή προσέγγιση. Αφενός, θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
καλύτερα οι δυνατότητες που παρέχουν οι ισχύουσες συνθήκες προκειµένου να επιτευχθούν 
τα απτά αποτελέσµατα τα οποία προσδοκούν οι πολίτες. 
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47. Αφετέρου, η Προεδρία θα υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά το πρώτο 
εξάµηνο του 2007, µε βάση εκτεταµένες διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη. Η εν λόγω έκθεση 
θα πρέπει να περιέχει αξιολόγηση της πορείας των συζητήσεων όσον αφορά τη Συνταγµατική 
Συνθήκη και να διερευνά πιθανές µελλοντικές εξελίξεις. 

 
48. Η εν λόγω έκθεση θα εξεταστεί εν συνεχεία από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Τα αποτελέσµατα 

αυτής της εξέτασης θα χρησιµεύσουν ως βάση για περαιτέρω αποφάσεις σχετικά µε τον 
τρόπο µε τον οποίο θα συνεχιστεί η µεταρρυθµιστική διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
έχουν ληφθεί τα απαιτούµενα προς τούτο µέτρα κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαµήνου του 
2008 το αργότερο. Η εκάστοτε προεδρία που αναλαµβάνει καθήκοντα µετά την έναρξη της 
περιόδου προβληµατισµού έχει ιδιαίτερη ευθύνη να εξασφαλίσει την συνέχεια της 
διαδικασίας αυτής. 

 
49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να υιοθετηθεί, στις 25 Μαρτίου 2007 στο Βερολίνο, πολιτική 

δήλωση από τους ηγέτες της ΕΕ, όπου θα διακηρύσσονται οι αξίες και τα φιλόδοξα σχέδια 
της Ευρώπης και θα επιβεβαιώνεται η κοινή τους δέσµευση προς την πραγµάτωσή τους, µε 
την ευκαιρία του εορτασµού των 50 ετών από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώµης. 

 
(β) ∆ιεύρυνση 

 
50. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο λαµβάνει υπό σηµείωση τις πρώτες συζητήσεις για τη διεύρυνση 

που πραγµατοποιήθηκαν κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών στο 
Σάλτσµπουργκ στις 11 Μαρτίου και στο Κλοστερνόιµπουργκ στις 27-28 Μαρτίου 2006. 
Συµφώνησε να συνεχιστεί σε βάθος η γενική αυτή συζήτηση κατά το δεύτερο εξάµηνο του 
2006. 

 
51. Η διεύρυνση αποδείχθηκε ιστορική ευκαιρία και συντέλεσε στη διασφάλιση της ειρήνης, της 

ασφάλειας, της σταθερότητας, της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, επίσης δε της 
οικονοµικής µεγέθυνσης και της ευηµερίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
διεύρυνση βοηθά οµοίως την ΕΕ να καταστεί ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη 
οικονοµία, να είναι δε καλύτερα προετοιµασµένη για να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις του 
παγκοσµιοποιηµένου και συνεχώς µεταβαλλόµενου κόσµου. Στη συνάρτηση αυτή, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την έκθεση της Επιτροπής για την οικονοµική επιτυχία της 
ιστορικής πέµπτης διεύρυνσης της ΕΕ, της οποίας αναπόσπαστο µέρος είναι η προσχώρηση 
της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας. 
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Βουλγαρία και Ρουµανία 
 
52. Κοινός στόχος της Ένωσης είναι να υποδεχθεί τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία τον Ιανουάριο 

του 2007 ως µέλη της Ένωσης, εφόσον οι χώρες αυτές είναι έτοιµες. Με βάση την έκθεση 
παρακολούθησης της Επιτροπής, του Μαΐου 2006, το Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη θέση αυτή. 
Ενώ συγχαίρει και τις δύο χώρες για τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που κατέβαλαν 
προσφάτως, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία να επιταχύνουν 
δίχως παρέκκλιση την προσπάθειά τους για αποφασιστική και έγκαιρη αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που αποµένουν, όπως αναφέρει η έκθεση της Επιτροπής του Μαΐου 2006. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξακολουθεί να πιστεύει ότι µε την απαραίτητη πολιτική βούληση οι 
δύο χώρες µπορούν να καλύψουν τα κενά που διαπιστώθηκαν ούτως ώστε να είναι έτοιµες 
την 1η Ιανουαρίου του 2007 που είναι η προβλεπόµενη ηµεροµηνία προσχώρησης. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί εποµένως την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει την 
επόµενη έκθεση παρακολούθησης το αργότερο ως τις αρχές Οκτωβρίου και προτρέπει τα 
κράτη µέλη να ολοκληρώσουν εγκαίρως την επικύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης. 

 
Γενικά ζητήµατα της µελλοντικής διεύρυνσης 

 
53. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε και πάλι ότι θα τιµήσει τις υφιστάµενες δεσµεύσεις 

και τόνισε ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διαφυλαχθεί η συνοχή και η 
αποτελεσµατικότητα της Ένωσης. Προέχει να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση θα είναι ικανή στο 
µέλλον να λειτουργεί πολιτικά, δηµοσιονοµικά και θεσµικά καθώς θα διευρύνεται και να 
εµπεδώνει περισσότερο το κοινό όραµα της Ευρώπης. Γι’ αυτόν τον λόγο, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο θα διεξαγάγει κατά τη σύνοδό του τον ∆εκέµβριο του 2006 συζήτηση για όλες τις 
πτυχές των επόµενων διευρύνσεων, συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητας της Ένωσης να 
απορροφά τα νέα µέλη, καθώς και για περαιτέρω τρόπους βελτίωσης της ποιότητας της 
διαδικασίας διεύρυνσης βάσει της θετικής εµπειρίας που έχει αποκοµισθεί µέχρι τούδε. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει εν προκειµένω ότι ο ρυθµός των διευρύνσεων πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη την απορροφητική ικανότητα της Ένωσης. Η Επιτροπή καλείται να 
διαβιβάσει ειδική έκθεση σχετικά µε όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε την απορροφητική 
ικανότητα της Ένωσης, ταυτόχρονα µε τις ετήσιες εκθέσεις προόδου που διαβιβάζει σχετικά 
µε τη διεύρυνση και τις προενταξιακές διαδικασίες. Η ειδική αυτή ανάλυση θα πρέπει επίσης 
να καλύπτει το ζήτηµα των σηµερινών και των µελλοντικών αντιλήψεων των πολιτών για τη 
διεύρυνση, θα πρέπει δε να συνυπολογίζει την ανάγκη να εξηγηθεί επαρκώς η διαδικασία 
διεύρυνσης στο κοινό της Ένωσης. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ 

Bulletin 19.06.2006 - EL - PE 375.531 
31 

Τουρκία 
 
54. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέτασε την πρόοδο που σηµειώθηκε στον έλεγχο για την τήρηση 

του κεκτηµένου και χαιρετίζει την έναρξη ουσιαστικών ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε 
την Τουρκία. Προσδοκάται ότι η Τουρκία θα συµµερίζεται τις αξίες, τους στόχους και την 
έννοµη τάξη που ορίζουν οι συνθήκες. Η Ένωση δεσµεύεται να υποστηρίζει τις προσπάθειες 
της Τουρκίας να συµµορφωθεί µε τις προδιαγραφές της Ένωσης και µε τις υποχρεώσεις του 
µέλους, συµπεριλαµβανοµένων και των κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο υπενθυµίζει, όπως και σε παλαιότερα συµπεράσµατα, ότι οι τρέχουσες 
διαπραγµατεύσεις βασίζονται στις κατ’ ιδίαν επιδόσεις κάθε χώρας και ότι ο ρυθµός τους θα 
εξαρτηθεί από την πρόοδο κάθε χώρας στην ενταξιακή προετοιµασία µε γνώµονα τις 
απαιτήσεις που ορίζει το διαπραγµατευτικό πλαίσιο. Σε αυτές συγκαταλέγονται η εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων της Τουρκίας δυνάµει της Συµφωνίας Σύνδεσης και του προσθέτου 
Πρωτοκόλλου της, η ολοσχερής τήρηση των οποίων θα αξιολογηθεί το 2006, όπως έχει 
συµφωνηθεί στη ∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της 
21ης Σεπτεµβρίου 2005, καθώς και η εφαρµογή της αναθεωρηµένης Εταιρικής Σχέσης. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι το Συµβούλιο θα εξασφαλίσει, στη διάρκεια του 2006, 
την παρακολούθηση της επιτευχθείσας προόδου επί όλων των σχετικών θεµάτων που 
περιλαµβάνονται στην προαναφερόµενη ∆ήλωση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την 
Τουρκία να εντείνει την µεταρρυθµιστική διαδικασία και να την εφαρµόσει πλήρως και 
αποτελεσµατικά, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα είναι αµετάκλητη και βιώσιµη, επίσης 
δε να σηµειώσει πρόοδο στην πλήρη εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, 
όπου συµπεριλαµβάνεται η δέσµευσή της για σχέσεις καλής γειτονίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
πρέπει να αποφεύγεται κάθε πράξη η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει δυσµενώς τη 
διαδικασία ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών. 
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Κροατία 
 
55. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επισκόπησε την πρόοδο που διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο της 

τήρησης του κεκτηµένου και χαιρετίζει την έναρξη των ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων 
προσχώρησης µε την Κροατία. Προσδοκάται ότι η Κροατία θα συµµερίζεται τις αξίες, τους 
στόχους και την έννοµη τάξη που ορίζουν οι συνθήκες. Η Ένωση δεσµεύεται να υποστηρίζει 
τις προσπάθειες της Κροατίας να συµµορφωθεί µε τις προδιαγραφές της Ένωσης και µε τις 
υποχρεώσεις του µέλους, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και των 
σχέσεων καλής γειτονίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει, όπως και σε παλαιότερα 
συµπεράσµατα, ότι οι τρέχουσες διαπραγµατεύσεις βασίζονται στις κατ’ ιδίαν επιδόσεις κάθε 
χώρας και ότι ο ρυθµός τους θα εξαρτηθεί από την πρόοδο κάθε χώρας στην ενταξιακή 
προετοιµασία µε γνώµονα τις απαιτήσεις που ορίζει το διαπραγµατευτικό πλαίσιο. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάµει της Συµφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και η εφαρµογή της Εταιρικής Σχέσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την 
Κροατία να συνεχίσει τις µεταρρυθµιστικές της προσπάθειες ούτως ώστε να σηµειώσει 
σταθερή πρόοδο στην συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές της ΕΕ. 
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(γ) ∆υτικά Βαλκάνια 
 
56. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαίωσε την ευρωπαϊκή προοπτική των ∆υτικών 

Βαλκανίων όπως προσδιορίζεται στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, στο 
Θεµατολόγιο της Θεσσαλονίκης και στην ∆ήλωση του Σάλτσµπουργκ του Μαρτίου 2006. Εν 
προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε ότι το µέλλον των ∆υτικών Βαλκανίων 
βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πορεία κάθε χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
συνεχίσει να εξαρτάται από τις κατ’ ιδίαν επιδόσεις της στην εκπλήρωση των όρων και των 
απαιτήσεων που διατυπώνονται στα κριτήρια της Κοπεγχάγης και στη ∆ιαδικασία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, καθώς και από την πλήρη συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ποινικό 
∆ικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία και τη διατήρηση καλών σχέσεων γειτονίας. Όλες 
οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων πραγµατοποίησαν το παρελθόν έτος σηµαντικά βήµατα 
στην πορεία τους προς την ΕΕ, µε απώτατο στόχο την προσχώρηση στην ΕΕ, σύµφωνα µε το 
Θεµατολόγιο της Θεσσαλονίκης. Το Συµβούλιο επιδοκίµασε την πρώτη πρόοδο που 
σηµειώθηκε στην εφαρµογή της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Η πορεία των ∆υτικών 
Βαλκανίων προς την ΕΕ: εδραίωση της σταθερότητας και προώθηση της ευηµερίας». Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να βοηθά τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων µε πρακτικά 
µέτρα που θα καθιστούν πιο χειροπιαστή την ευρωπαϊκή προοπτική και αναµένει 
συγκεκριµένα αποτελέσµατα στο εγγύς µέλλον και δη σε τοµείς όπως οι ελεύθερες 
περιφερειακές συναλλαγές και η διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων, σύµφωνα µε την 
κοινή προσέγγιση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιδοκιµάζει την πρόθεση της Επιτροπής να 
διευρύνει και να εντατικοποιήσει τη συνεργασία της µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
και µε άλλους διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στα ∆υτικά Βαλκάνια ούτως ώστε 
να αναληφθούν κατάλληλες ενέργειες µε στόχο τη σύσταση χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης 
υπέρ των ∆υτικών Βαλκανίων. 

 
ο 

ο ο 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
57. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει τη σπουδαιότητα που αποδίδει στην Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Γειτονίας ως µέσο ενίσχυσης της συνεργασίας µε τους γείτονες της Ένωσης και 
διάδοσης της ευηµερίας, της σταθερότητας και της ασφάλειας πέραν των συνόρων της. Η 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας αποβλέπει στο να υποστηρίξει τις πολιτικές και οικονοµικές 
µεταρρυθµίσεις των γειτονικών χωρών σε βάση εταιρικής σχέσης και κοινών αξιών. Η 
Ένωση είναι αποφασισµένη να ενισχύσει και να αναπτύξει περαιτέρω την Πολιτική 
Γειτονίας που ασκεί, προσφέροντας έτσι ολοένα στενότερες σχέσεις και ουσιαστική 
υποστήριξη, καθώς οι γειτονικές χώρες εκπληρώνουν τις δεσµεύσεις τους περί 
µεταρρυθµίσεων. 

 
58. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δίνει µεγάλη σηµασία στην αποδοτική συνεργασία µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης, προτρέπει δε τους δύο 
οργανισµούς να υπερπηδήσουν τις εναποµένουσες δυσκολίες στις τρέχουσες 
διαπραγµατεύσεις για ένα µνηµόνιο κατανόησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συγχαίρει τον 
Πρωθυπουργό κ. Jean-Claude Juncker για την έκθεσή του µε θέµα τις µελλοντικές σχέσεις 
µεταξύ του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αξίζει 
περαιτέρω εξέταση. 

 
59. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε δηλώσεις σχετικά µε τα ∆υτικά Βαλκάνια 

(Παράρτηµα II), το Ιράν (Παράρτηµα III), το Ιράκ (Παράρτηµα IV), την Ειρηνευτική 
διαδικασία της Μέσης Ανατολής (Παράρτηµα V), την Αφρική (Παράρτηµα VI), τον 
Λίβανο (Παράρτηµα VII) και το Ανατολικό Τιµόρ (Παράρτηµα VIIΙ). 

 
60. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπογράφει την έκθεση της Προεδρίας για την ΕΠΑΑ 

(έγγρ. 10418/06), η οποία περιλαµβάνει και την εντολή για την επόµενη Προεδρία. 
 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 
Για περισσότερο ανοικτή, διαφανή και υπεύθυνη λειτουργία του, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
εγκρίνει τα ακόλουθα µέτρα που αποσκοπούν στην εκτενέστερη σύµπραξη των πολιτών στις 
εργασίες της Ένωσης: 
 
• Όλες οι συσκέψεις του Συµβουλίου για νοµοθετικές πράξεις που εκδίδονται µε συναπόφαση 

είναι ανοικτές στο κοινό. Το ίδιο ισχύει και για την ψηφοφορία και τις επεξηγήσεις ψήφων 

µελών του Συµβουλίου. Το Συµβούλιο ή η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων µπορούν 

να αποφασίσουν ότι µια συγκεκριµένη σύσκεψη δεν θα πρέπει να είναι ανοικτή στο κοινό. 

 
• Οι πρώτες συσκέψεις του Συµβουλίου για νοµοθετικές πράξεις πλην εκείνων που εκδίδονται 

µε συναπόφαση, οι οποίες, λόγω της σηµασίας τους, παρουσιάζονται προφορικά από την 

Επιτροπή κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου, είναι ανοικτές στο κοινό. Σε επιµέρους 

περιπτώσεις, η Προεδρία µπορεί να αποφασίζει ότι οι επόµενες συσκέψεις του Συµβουλίου 

για µια συγκεκριµένη πράξη είναι ανοικτές στο κοινό, εκτός εάν το Συµβούλιο ή η Επιτροπή 

των Μόνιµων Αντιπροσώπων αποφασίσουν διαφορετικά. 

 
• Το Συµβούλιο διεξάγει τακτικά δηµόσιες συζητήσεις για σηµαντικά ζητήµατα που 

επηρεάζουν τα συµφέροντα της Ένωσης και των πολιτών της. Οι συζητήσεις αυτές 

πραγµατοποιούνται ύστερα από απόφαση του Συµβουλίου ή της Επιτροπής των Μόνιµων 

Αντιπροσώπων η οποία λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία. Η εφαρµογή της δέσµευσης αυτής 

αρχίζει κατά τη διάρκεια της επόµενης Προεδρίας η οποία υποβάλλει προτάσεις για τις 

δηµόσιες αυτές συζητήσεις, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία του θέµατος και το ενδιαφέρον 

του για τους πολίτες. 

 
• Οι συσκέψεις του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων για το 

δεκαοκτάµηνο πρόγραµµα, όπως και οι συσκέψεις των άλλων συνθέσεων του Συµβουλίου 

σχετικά µε τις προτεραιότητές τους, είναι δηµόσιες. Η παρουσίαση, από την Επιτροπή, του 

πενταετούς της προγράµµατος, του ετήσιου προγράµµατος εργασίας της και της ετήσιας 

στρατηγικής πολιτικής της, καθώς και η συνακόλουθη συζήτηση, είναι δηµόσια. 
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• Όλες οι δηµόσιες συσκέψεις αναµεταδίδονται σε όλες τις γλώσσες µε βίντεο συνεχούς ροής, 

ενώ µια µαγνητοσκοπηµένη µορφή τους πρέπει να παραµένει διαθέσιµη στον ιστοχώρο του 

Συµβουλίου επί ένα µήνα τουλάχιστον. 

 
• Η επόµενη Προεδρία καλείται, µαζί µε τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου, να εκπονήσει 

νέα µέσα για να δοθεί µεγαλύτερη δηµοσιότητα στις δηµόσιες συσκέψεις, ιδίως µέσω του 

ιστοχώρου και του πίνακα αποδεκτών του Συµβουλίου, ενός εύκολα προσπελάσιµου και 

συνεχώς επικαιροποιούµενου καταλόγου των µελλοντικών συσκέψεων, κατάλληλου 

ενηµερωτικού υλικού, καθώς και απευθείας κοινοποίησης σε συγκεκριµένα ακροατήρια. Θα 

συνεργαστούν στενά για να παράσχουν στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τους πολίτες µια 

ανοικτή, ταχεία και τεχνικώς προηγµένη υπηρεσία επικοινωνίας. 

 
• Η Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου ενηµερώνει προκαταβολικά το κοινό για τις 

ηµεροµηνίες και τον κατά προσέγγιση χρόνο των δηµόσιων συζητήσεων και λαµβάνει όλα τα 

πρακτικά µέτρα για να εξασφαλίσει την ορθή εφαρµογή των κανόνων διαφάνειας. 

 
_________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 
 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει πλήρως το θεµατολόγιο που 

καταρτίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης το 2003 και τη ∆ιαδικασία 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 

Μια ειρηνική και ευηµερούσα Σερβία, πλήρως ενταγµένη στην οικογένεια των ευρωπαϊκών εθνών, 

αποτελεί σηµαντικότατο παράγοντα για τη σταθερότητα στην περιοχή. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

υπενθυµίζει ως εκ τούτου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να ξαναρχίσει τις 

διαπραγµατεύσεις µε τη Σερβία για Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, µόλις επιτευχθεί η 

πλήρης συνεργασία της Σερβίας µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για τη Γιουγκοσλαβία. 

 

Η Ένωση εξακολουθεί να υποστηρίζει τις διεξαγόµενες υπό την ηγεσία του Απεσταλµένου των 

Ηνωµένων Εθνών Martti Ahtisaari συνοµιλίες για το µελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου και 

τονίζει την κρίσιµη σηµασία της επίτευξης προόδου προς την εφαρµογή των κανόνων στο 

Κοσσυφοπέδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε στενή διαβούλευση µε τους κύριους διεθνείς παράγοντες, 

είναι πρόθυµη να αναλάβει ουσιαστικότερο ρόλο στο Κοσσυφοπέδιο µετά τον καθορισµό του 

καθεστώτος του, ιδίως στους τοµείς της αστυνοµίας, του κράτους δικαίου και της οικονοµίας. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της έχουν ήδη συµφωνήσει να αναπτύξουν τις σχέσεις 

τους µε το Μαυροβούνιο ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί 

τόσο τη Σερβία όσο και το Μαυροβούνιο να προσέλθουν σε άµεσο και εποικοδοµητικό διάλογο 

σχετικά µε τις µελλοντικές τους σχέσεις. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να βοηθά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην εξασφάλιση 

σταθερότητας και προόδου στις καίριας σηµασίας µεταρρυθµίσεις. Προτρέπει τις βοσνιακές αρχές 

να εξασφαλίσουν ουσιαστική και απτή πρόοδο στην υλοποίηση της µεταρρύθµισης της 

αστυνοµίας, ώστε να διατηρηθεί η δυναµική της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα της συνέχισης των συνταγµατικών 

µεταρρυθµίσεων. 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους στην Πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας να ενεργήσουν ώστε οι κοινοβουλευτικές εκλογές της 5ης Ιουλίου να 

διεξαχθούν σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την υπογραφή της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 

µε την Αλβανία και καλεί την Αλβανία να συνεχίσει το µεταρρυθµιστικό της πρόγραµµα. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενθαρρύνει µετ’ επιτάσεως την περιφερειακή συνεργασία, µεταξύ άλλων 

µέσω της ∆ιαδικασίας για τη Συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη. Επικροτεί την πρωτοβουλία µιας 

περιφερειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών που ξεκίνησε στις 6 Απριλίου στο Βουκουρέστι 

καθώς και την υπογραφή, στις 9 Ιουνίου, της συµφωνίας για έναν Κοινό Ευρωπαϊκό Αεροπορικό 

Χώρο µε τις χώρες της περιοχής, και την πρόοδο που σηµειώνεται στη διαδικασία κύρωσης της 

Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα της ΝΑ Ευρώπης. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει µε ανάλογη οικονοµική βοήθεια τις 

πολιτικές της για τα ∆υτικά Βαλκάνια, ιδίως µέσω του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας του οποίου 

η εισαγωγή έχει προγραµµατιστεί για το επόµενο έτος. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει επίγνωση της ιδιαίτερης σηµασίας που έχει για τους λαούς των 

χωρών της περιοχής το ζήτηµα της ευκολότερης χορήγησης θεωρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

προσδοκά εποµένως ότι θα εγκρίνει εντός του έτους διαπραγµατευτικές εντολές για συµφωνίες 

διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων και επανεισδοχής, σύµφωνα µε την κοινή στάση έναντι της 

ανάπτυξης ενωσιακής πολιτικής σχετικά µε τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων που 

συµφωνήθηκε το ∆εκέµβριο του 2005. Στόχος είναι να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των 

διαπραγµατεύσεων το ταχύτερο δυνατόν, ιδεωδώς εντός του 2007 αλλά και νωρίτερα αν είναι 

δυνατόν. 

 

____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανέλαβε ότι δεσµεύεται για µια διπλωµατική λύση που να ικανοποιεί 

τις διεθνείς ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, και ταυτόχρονα να επιβεβαιώνει το 

δικαίωµα του Ιράν να κάνει ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας σύµφωνα µε τη συνθήκη περί 

µη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ). Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σηµαντική πρωτοβουλία που ανέλαβαν ο Ύπατος 

Εκπρόσωπος της ΕΕ, οι Υπουργοί εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερµανίας, του Ηνωµένου 

Βασιλείου, της Κίνας, της Ρωσικής Οµοσπονδίας και των Ηνωµένων Πολιτειών και η οποία 

συµφωνήθηκε στη Βιέννη την 1η Ιουνίου 2006. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει πλήρως την 

ισόρροπη προσέγγιση που περιέχεται στην πρωτοβουλία της Βιέννης και προτρέπει το Ιράν να 

ακολουθήσει τον θετικό δρόµο που του διανοίγεται. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συναντήσεις που είχε ο Ύπατος 

Εκπρόσωπος της ΕΕ Javier Solana, συνοδευόµενος από τους αντιπροσώπους της Γαλλίας, της 

Γερµανίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ρωσικής Οµοσπονδίας, µε τις ιρανικές αρχές στις 

6 Ιουνίου στην Τεχεράνη και την εποικοδοµητική ατµόσφαιρα εντός της οποίας διεξήχθη η 

επίσκεψη. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Ιράν να ανταποκριθεί θετικά σε αυτήν τη µεγάλης εµβέλειας 

πρωτοβουλία και να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορούν να επαναληφθούν οι 

συνοµιλίες. 

 

_____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΚ 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το σχηµατισµό, στις 20 Μαΐου, της νέας ιρακινής κυβέρνησης 

εθνικής ενότητας, η οποία έχει τώρα συµπληρωθεί µε το διορισµό των υπουργών άµυνας, 

εσωτερικών και εθνικής ασφαλείας. Πρόκειται για µείζον και σηµαντικό βήµα στην οδό του 

µετασχηµατισµού του Ιράκ σε µία δηµοκρατική χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι 

καταδικάζει δριµύτατα τις τροµοκρατικές πράξεις και επικρίνει τη συνεχιζόµενη εκστρατεία βίας 

κατά του ιρακινού λαού και της νόµιµα εκλεγµένης κυβέρνησής του. Καλεί όλους τους ιρακινούς 

πολίτες να αποφεύγουν τις συγκρούσεις µεταξύ θρησκευτικών οµάδων και να απέχουν από τη 

χρήση βίας που µόνον επιτείνουν τα δεινά του ιρακινού λαού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη 

να ανανεώσει τη δέσµευσή της για βοήθεια έναντι της νέας ιρακινής κυβέρνησης και των ιρακινών 

πολιτών στις προσπάθειές τους για ειρήνη, σταθερότητα και ευηµερία σε ένα ανεξάρτητο και 

κυρίαρχο Ιράκ. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το νέο πρόγραµµα της κυβέρνησης και τη δέσµευσή της να 

υποστηρίξει το κράτος δικαίου, να προωθήσει την εθνική ενότητα και συµφιλίωση, να 

προστατεύσει και να αναπτύξει τους πόρους του Ιράκ και να τους χρησιµοποιήσει προς όφελος 

όλου του ιρακινού λαού. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει σε ταχύ πολιτικό διάλογο µε τη νέα κυβέρνηση. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής και την κοινή επιστολή του 

ΓΓ/ΥΕ κ. Solana και της επιτρόπου κας Ferrero-Waldner. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει 

στη συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας του µε τη νέα κυβέρνηση σε όλα τα κατάλληλα 

επίπεδα. Παραδείγµατος χάριν, η ΕΕ προτίθεται να υποστηρίξει το Ιράκ στους εξής τοµείς : 

 

− θα υποστηρίξει πρότυπο δηµοκρατικής διακυβέρνησης για την υπέρβαση των διαιρέσεων, 

π.χ. µέσω της στήριξης της εθνικής συµφιλίωσης και της διαδικασίας αναθεώρησης του 

συντάγµατος, σε στενή συνεργασία µε τα ΗΕ. Στα πλαίσια αυτά, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

χαιρέτισε τον πολυµερή διάλογο των Ηνωµένων Εθνών για τη διακήρυξη των δικαιωµάτων 
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του Ιράκ που πραγµατοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Ιουνίου στη Βιέννη, 

− θα συµβάλει στην επικράτηση του κράτους δικαίου και της αντίληψης του σεβασµού των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων παρέχοντας, µεταξύ άλλων, κοινοτική βοήθεια στους τοµείς 

αυτούς. Στα πλαίσια αυτά, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει τη συµφωνία παράτασης της 

ενοποιηµένης αποστολής EUJUST LEX για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Ιράκ για 18 

ακόµη µήνες µετά τη λήξη ισχύος της τρέχουσας εντολής, ανταποκρινόµενο στις ανάγκες και 

τις αιτήσεις του Ιράκ, 

 

− θα υποστηρίξει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές όσον αφορά τη βελτίωση της παροχής 

βασικών υπηρεσιών και την προώθηση της δηµιουργίας θέσεων εργασίας, 

 

− θα υποστηρίξει την οικονοµική ανάκαµψη και ευηµερία του Ιράκ, αρχίζοντας π.χ. 

διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµφωνίας εµπορίου και συνεργασίας και προβαίνοντας σε 

τεχνικό διάλογο σε θέµατα ενέργειας, 

 

− θα προωθήσει την ανάπτυξη αποτελεσµατικού διοικητικού πλαισίου που θα διέπεται από 

διαφάνεια, 

 

− θα αυξήσει την παρουσία του στο Ιράκ µε τον προσεχή διορισµό του επικεφαλής της 

αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ιράκ. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενθαρρύνει την ενίσχυση της διεθνούς δέσµευσης για βοήθεια και 

τονίζει την προθυµία της ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει τον ρόλο των ΗΕ στο Ιράκ. 

 

__________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εµµένει στη δέσµευσή της να εργαστεί στο πλαίσιο της Τετραµερούς προς το 

στόχο µιας δίκαιης, βιώσιµης και µόνιµης λύσης βάσει των υφιστάµενων συµφωνιών, των σχετικών 

αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και των αρχών του οδικού χάρτη. 

 

Λόγω της επείγουσας ανάγκης να δροµολογηθεί εκ νέου η διαδικασία διαπραγµατεύσεων προς τη 

λύση των δύο κρατών η οποία αναµένεται να φέρει την ειρήνη και στους δύο λαούς, τον ισραηλινό 

και τον παλαιστινιακό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να δεσµευθούν σύντοµα ο πρωθυπουργός 

του Ισραήλ και ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο οποίος εξελέγη βάσει ενός προγράµµατος 

ειρήνης. Επαναλαµβάνει την προσδοκία του να τηρήσουν αµφότερες οι πλευρές τις υπάρχουσες 

συµφωνίες και υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένου του οδικού χάρτη. 

 

Όπως καθόρισε η Τετραµερής, η παλαιστινιακή κυβέρνηση της Χαµάς πρέπει να εκπληρώσει και 

να εφαρµόσει τις τρεις αρχές της αποχής από τη βία, της αναγνώρισης του δικαιώµατος ύπαρξης 

του Ισραήλ και της αποδοχής των υφιστάµενων συµφωνιών και υποχρεώσεων.  

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξακολουθεί να ανησυχεί όσον αφορά την κατάσταση της ασφάλειας 

στη Γάζα και τη ∆υτική Όχθη. Καταδικάζει τη βία εναντίον πολιτών της Παλαιστίνης. Καταδικάζει 

την εκτόξευση πυραύλων της Qassem εναντίον πληθυσµιακών κέντρων στο Ισραήλ. Υπενθυµίζει 

σε αµφότερες τις πλευρές τις ευθύνες τους για προστασία του άµαχου πληθυσµού. Καλεί την 

Παλαιστινιακή Αρχή να λάβει µέτρα για να βελτιωθεί η ασφάλεια και να αποτραπούν οι 

τροµοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ. Επαναλαµβάνει ότι καταδικάζει τις εκτελέσεις χωρίς δίκη. 

Καλεί όλες τις πλευρές να απόσχουν από τη βία και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί όλες τις παλαιστινιακές πολιτικές δυνάµεις να συµµετάσχουν σε 

εθνικό διάλογο µε πρωταρχικό στόχο τον τερµατισµό της ενδοπαλαιστινιακής αντιπαράθεσης και 

την εδραίωση του νόµου και της τάξης. Καλεί την παλαιστινιακή κυβέρνηση να συνεργαστεί µε τον 

Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής προκειµένου να επιτύχει αυτόν τον στόχο, µεταξύ άλλων και 

µε τον αφοπλισµό των οµάδων που εµπλέκονται σε βίαιες και τροµοκρατικές ενέργειες. 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την αναγγελία από τον Πρόεδρο Μαχµούντ Αµπάς να προβεί 

σε δηµοψήφισµα. Καλεί όλες τις παλαιστινιακές πολιτικές δυνάµεις να εργασθούν για την επίτευξη 

της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης υπέρ των στόχων του οδικού χάρτη. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Ισραήλ να απόσχει από κάθε δράση που απειλεί τη 

βιωσιµότητα της συµφωνίας για µια λύση δύο κρατών και από πράξεις που αντιβαίνουν στο διεθνές 

δίκαιο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι δραστηριότητες εποικισµού, η κατασκευή του τείχους στο 

παλαιστινιακό έδαφος και οι δραστηριότητες µέσα και γύρω από την ανατολική Ιερουσαλήµ καθώς 

και στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αναγνωρίσει οποιαδήποτε µεταβολή 

των προ του 1967 συνόρων πλην εκείνων που θα συµφωνηθούν και από τις δύο πλευρές. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Ισραήλ να αποκαταστήσει τις µεταβιβάσεις των 

παρακρατούµενων παλαιστινιακών φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, οι οποίες είναι 

ουσιώδους σηµασίας για την αποτροπή κρίσης στα παλαιστινιακά εδάφη. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την ανάγκη για συντονισµένη διεθνή αντίδραση σχετικά µε την 

επιδείνωση της ανθρωπιστικής, οικονοµικής και χρηµατοδοτικής κατάστασης που επικρατεί στη 

∆υτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στηρίζει τον προτεινόµενο προσωρινό διεθνή µηχανισµό διοχέτευσης 

βοήθειας απευθείας στον παλαιστινιακό λαό, τον οποίο εκπόνησε η Επιτροπή µετά από 

διαβουλεύσεις εντός της ΕΕ, καθώς και µε τα µέλη της Τετραµερούς, τους βασικούς χρηµατοδότες, 

διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και τους εταίρους στην περιοχή. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

επικροτεί το µέχρι τώρα έργο της Επιτροπής και την καλεί να συνεχίσει επειγόντως τη διαδικασία 

σύστασης του µηχανισµού, από κοινού µε τα µέλη της Τετραµερούς, άλλους βασικούς διεθνείς 

εταίρους και το γραφείο του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί ότι, για άµεσα αποτελέσµατα, ο µηχανισµός θα δώσει έµφαση 

στις ουσιώδεις προµήθειες και στις τρέχουσες δαπάνες για τις κοινωνικές υπηρεσίες και την υγεία, 

τον εφοδιασµό αγαθών κοινής ωφελείας, όπως τα καύσιµα, και τα κοινωνικά επιδόµατα. Άλλοι 

χρηµατοδότες, συµπεριλαµβανοµένων των αραβικών κρατών, καλούνται να παράσχουν 
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χρηµατοδότηση και να εξετάσουν τη δυνατότητα για ταχείες και ουσιαστικές συνεισφορές. 

Η Κοινότητα είναι πρόθυµη να συνεισφέρει σηµαντικό ποσό στο διεθνή µηχανισµό. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει επιπλέον τη σηµασία της ελεύθερης κυκλοφορίας και 

προτρέπει αµφότερες τις πλευρές να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα για την εφαρµογή των 

υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη Συµφωνία για την Κυκλοφορία και την Πρόσβαση, 

προκειµένου να ανακουφιστεί η επιδεινούµενη κατάσταση στη ∆υτική Όχθη και τη Λωρίδα της 

Γάζας. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει τη σηµασία της διατήρησης και ενίσχυσης της 

δηµοκρατικής λειτουργίας των θεσµών της Παλαιστινιακής Αρχής η συνέχεια της οποίας είναι 

ζωτικής σηµασίας για ένα µελλοντικό ανεξάρτητο, δηµοκρατικό και βιώσιµο παλαιστινιακό κράτος 

βασισµένο στο κράτος δικαίου. 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ  

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει προσηλωµένη στη δέσµευσή της να συµβάλει στις προσπάθειες 

των αφρικανικών χωρών για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, µε στόχο να 

εξασφαλιστεί σταθερότητα και ευηµερία στην αφρικανική ήπειρο και µε έµφαση στις αρχές της 

εταιρικής σχέσης, της ευθύνης και οικείωσης, της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου 

και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαµβάνει τη σηµασία 

του ενισχυµένου διαλόγου ΕΕ-Αφρικής και της διεξαγωγής µιας δεύτερης διάσκεψης κορυφής 

ΕΕ-Αφρικής στη Λισσαβώνα το συντοµότερο δυνατό. Η ΕΕ χρησιµοποιεί τη Στρατηγική για την 

Αφρική, η οποία υιοθετήθηκε το ∆εκέµβριο του 2005, ως το γενικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

της και θα συνεχίσει τις προσπάθειες να µετατρέψει την Ενωσιακή Στρατηγική για την Αφρική σε 

Κοινή Στρατηγική. Η στρατηγική δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη δέσµευση της ΕΕ για την ειρήνη και 

την ασφάλεια στην Αφρική, ως βάση για διαρκέστερη ανάπτυξη, καθώς και στην περιφερειακή και 

οικονοµική ολοκλήρωση και στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας προς τις αφρικανικές χώρες 

εταίρους. Στη συνάρτηση αυτή, η ΕΕ επικροτεί την απόφαση που έλαβαν ΕΕ και εταίροι ΑΚΕ κατά 

το Κοινό Συµβούλιο Υπουργών της 2ας Ιουνίου σχετικά µε το Χρηµατοδοτικό Πρωτόκολλο του 

10ου ΕΤΑ (Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης, που καλύπτει το διάστηµα 2008-2013), και 

αποφάσισε τη βραχυπρόθεσµη αναπλήρωση των κεφαλαίων που διατίθενται στο πλαίσιο του 

Μηχανισµού για τη χρηµατοδότηση της ειρήνευσης στην Αφρική και τη συνέχιση αυτού του µέσου 

κατά την περίοδο 2008 ως 2010. Πέραν τούτου, η ΕΕ επαναλαµβάνει την υποστήριξή της υπέρ των 

συµφωνιών οικονοµικής εταιρικής σχέσης ως µέσων ανάπτυξης που στοχεύουν σε µεγαλύτερη 

περιφερειακή οικονοµική ολοκλήρωση και συµβάλλουν στη µείωση της φτώχιας στις χώρες ΑΚΕ. 

Επιπλέον, η ΕΕ τονίζει τη σπουδαιότητα των σηµερινών και των µελλοντικών πρωτοβουλιών για 

την εγκαθίδρυση µιας ευρωαφρικανικής εταιρικής σχέσης στο θέµα της µετανάστευσης και της 

ανάπτυξης. Η ΕΕ υπενθυµίζει επίσης τη σπουδαιότητα της σύναψης φιλόδοξων σχεδίων δράσης, 

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, µε τους µεσογειακούς της εταίρους. 
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Στο Σουδάν, η ΕΕ θα εργαστεί για την πλήρη και ταχεία εφαρµογή της ειρηνευτικής συµφωνίας για 

το Νταρφούρ (DPA), η οποία θεωρεί ότι αποτελεί προϋπόθεση για διαρκή ειρήνη και ασφάλεια στο 

Νταρφούρ και θα θέσει τέλος στη δυστυχία εκατοµµυρίων ανθρώπων στο Νταρφούρ. Η ΕΕ 

εξακολουθεί ν' ανησυχεί βαθύτατα για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωµάτων στο 

Νταρφούρ και καλεί την Κυβέρνηση του Χαρτούµ να θέσει τέρµα στην ατιµωρησία, προσάγοντας 

στη δικαιοσύνη τους δράστες των εγκληµάτων του Νταρφούρ, και να σταµατήσει τη βία κατά των 

εκτοπισµένων του εσωτερικού, ιδίως δε τη γενετήσια βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών. Μαζί 

µε άλλους εταίρους της διεθνούς κοινότητας, η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στην 

αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν (AMIS), λαµβάνοντας υπόψη τα νέα της 

καθήκοντα που συνεπάγεται η DPA και την ανάγκη να εξασφαλιστεί οµαλή µετάβαση σε µια 

επιχείρηση στο Νταρφούρ υπό την ηγεσία των Ηνωµένων Εθνών. 

 

Η ΕΕ καλεί όλες τις πολιτικές δυνάµεις της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό (Λ∆Κ) να 

συνεχίσουν την πορεία ειρήνευσης και δηµοκρατικής αλλαγής έως τη διεξαγωγή των εκλογών που 

αρχίζουν στις 30 Ιουλίου. Βασιζόµενη στην από µακρού χρόνου δέσµευση της ΕΕ στη Λ∆Κ, η ΕΕ 

θα ξεκινήσει τη στρατιωτική επιχείρηση EUFOR RD στο Κονγκό, ανταποκρινόµενη σε αίτηµα των 

Ηνωµένων Εθνών, µε σκοπό να παρέχει υποστήριξη στην Αποστολή των Ηνωµένων Εθνών στη 

Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (MONUC) σε ορισµένες καταστάσεις. Για τον ίδιο σκοπό, θα 

ενισχυθεί η αστυνοµική αποστολή της ΕΕ στην Κινσάσα (EUPOL Kinshasa). Η ΕΕ θα συνεχίσει να 

υποστηρίζει την υπό εξέλιξη µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας µέσω της αποστολής της 

EUSEC RDC, καθώς και µε νέες πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση χρηστής διακυβέρνησης, 

διαφάνειας και υγιούς στρατηγικής για το µετά τη µετάβαση στάδιο και την ανασυγκρότηση. Η υπό 

εφαρµογή διαδικασία εξασφάλισης της περιφερειακής σταθερότητας µέσω της έγκαιρης 

διεξαγωγής της δεύτερης διάσκεψης κορυφής για την περιοχή των Μεγάλων Λιµνών έχει την 

απόλυτη υποστήριξη της ΕΕ. 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διακηρύσσει εκ νέου την προσήλωσή του στην κυριαρχία, την εδαφική 

ακεραιότητα, την ενότητα και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και επαναλαµβάνει την προτροπή του 

να εφαρµοστεί εξ ολοκλήρου η Απόφαση 1559 του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο επικροτεί την ψήφιση της Απόφασης 1680 και ζητεί να εφαρµοστεί στο ακέραιο, ιδίως 

καθόσον αφορά την οριοθέτηση της συρολιβανικής µεθορίου. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο καλεί τη Συρία να σφίξει το χέρι που της δίνει η Κυβέρνηση του Λιβάνου κατόπιν των 

συµφωνιών που προέκυψαν από τον εθνικό ενδολιβανικό διάλογο, εκφράζει τη χαρά του για το 

ξεκίνηµα αυτού του εθνικού διαλόγου και προτρέπει τα ενεχόµενα µέρη να τον συνεχίσουν.  

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διακηρύσσει εκ νέου την αµέριστη υποστήριξή του στις εργασίες της 

ανεξάρτητης διεθνούς εξεταστικής επιτροπής που διερευνά τη δολοφονία του Ραφίκ Χαρίρι και των 

συνοδών του καθώς και στο έργο του επικεφαλής της κ. Serge Brammertz. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο χαιρετίζει την τέταρτη ενδιάµεση έκθεση της εν λόγω επιτροπής, σηµειώνει την πρόοδο 

που έχει σηµειωθεί στην ερευνητική διαδικασία, στην οποία εναποθέτει τις προσδοκίες του ο λαός 

του Λιβάνου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την ψήφιση της απόφασης 1686 

του Συµβουλίου Ασφαλείας η οποία παρατείνει την εντολή της ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής 

για ένα ακόµη έτος και υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επεκτείνει περαιτέρω την 

καθοδηγητική συνδροµή της προς τις διεξαγόµενες έρευνες άλλων πολιτικών δολοφονιών που έχουν 

διαπραχθεί στον Λίβανο από τον Οκτώβριο του 2004. Επικροτεί την άριστη συνεργασία των 

Λιβανικών Αρχών µε την ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή και καλεί εκ νέου όλα τα µέρη να 

συνεργαστούν µαζί της πλήρως και χωρίς προϋποθέσεις. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την ψήφιση της Απόφασης 1664 του Συµβουλίου Ασφαλείας 

των ΗΕ και εκφράζει την ευχή να προχωρήσουν γρήγορα οι διαπραγµατεύσεις ώστε να 

συγκροτηθεί πράγµατι το διεθνές δικαστήριο που προβλέπεται σ' αυτήν. 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταδικάζει σθεναρά τα σοβαρά επεισόδια που σηµειώθηκαν γύρω στις 

28 Μαΐου στην Κυανή Γραµµή, απευθύνει προς όλα τα µέρη έκκληση αυτοσυγκράτησης και τους 

υπενθυµίζει την υποχρέωση να σέβονται απαρεγκλίτως την Κυανή Γραµµή, συµπεριλαµβανοµένων 

των αντίστοιχων εναέριων χώρων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει άλλη µια φορά την 

ανάγκη να αποκαταστήσει το Λιβανικό Κράτος την κυριαρχία του επί του συνόλου του εθνικού 

εδάφους και να κατοχυρώσει το αποκλειστικό του δικαίωµα άσκησης εξουσίας στην επικράτειά 

του. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει την υποστήριξή του προς την Κυβέρνηση του Λιβάνου 

και την προτρέπει να επιχειρήσει τις οικονοµικές και πολιτικές µεταρρυθµίσεις που έχουν 

συµφωνηθεί, προκειµένου να µπορέσει να συγκληθεί το ταχύτερο η διεθνής διάσκεψη υποστήριξης 

προς τον Λίβανο. Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης που έχει συναφθεί στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας θα στηρίξει τη διαδικασία των µεταρρυθµίσεων στη χώρα. 

 

 

___________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στο 

Ανατολικό Τιµόρ. Καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να αποφύγουν οιαδήποτε περαιτέρω άσκηση 

βίας και ζητά την ταχεία αποκατάσταση του πολιτικού διαλόγου, της ασφάλειας και της δηµόσιας 

τάξης, στοιχείων που συµβάλλουν στην επάνοδο της οµαλότητας στη χώρα. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πιστεύει ότι ο ρόλος που µπορούν να διαδραµατίσουν τα Ηνωµένα Έθνη 

παραµένει καίριος προκειµένου ο λαός του Ανατολικού Τιµόρ να µπορέσει να ενισχύσει την 

εσωτερική ειρήνη και τη διαρκή σταθερότητα. Η συµφωνία στο άµεσο µέλλον σχετικά µε την 

εντολή µιας νέας και ενεργού αποστολής στο Ανατολικό Τιµόρ, η οποία θα ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες του λαού της χώρας για τη διευκόλυνση του πολιτικού διαλόγου και της συµφιλίωσης, 

καθώς και για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της ασφάλειας, θα έχει καίρια σηµασία και 

αναµένεται να συντελέσει κατά τρόπον ώστε οι εκλογές του 2007 να είναι ειρηνικές, ελεύθερες και 

δίκαιες. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δηλώνει ότι είναι πρόθυµο να συνεχίσει να προσφέρει βοήθεια στο λαό 

του Ανατολικού Τιµόρ µε σκοπό την εδραίωση της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης και της 

δηµοκρατίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανθρωπιστική 

βοήθεια της Επιτροπής, η οποία ανταποκρίνεται στην επείγουσα έκκληση των Ηνωµένων Εθνών, 

καθώς και την προθυµία του να µελετήσει µέτρα σταθεροποίησης στο πλαίσιο του µηχανισµού 

ταχείας αντίδρασης. 

 

 

 

 

___________________ 

 


