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ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

P9_TA(2021)0287
Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί αιρεσιμότητος
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την 
κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί αιρεσιμότητος (2021/2711(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 1, 4 παράγραφος 3, 6, 7, 13, 14 παράγραφος 
1, 16 παράγραφος 1, 17 παράγραφος 1, 17 παράγραφος 3, 17 παράγραφος 8, 19 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 
καθώς και τα άρθρα 265, 310, 317 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 περί γενικού καθεστώτος 
αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης1 (κανονισμός για 
την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092, ο μηχανισμός αιρεσιμότητας για το κράτος 
δικαίου2 και το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, τη διοργανική συμφωνία, το μέσο ανάκαμψης της 
ΕΕ και τον κανονισμό για το κράτος δικαίου3,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου, της 30ής 
Σεπτεμβρίου 2020 (COM(2020)0580),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που εγκρίθηκαν στις 21 
Ιουλίου 2020 και στις 11 Δεκεμβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με πρόταση να 

1 ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 1.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0103.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0360.



κληθεί το Συμβούλιο να διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής 
παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης 
Ιουνίου 2021 (C-650/18) με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ουγγαρίας κατά 
του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 που ενεργοποιεί την 
διαδικασία για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από 
κράτος μέλος των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση2,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2017 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με το κράτος δικαίου στην 
Πολωνία: πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς 
κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας 
(COM(2017)0835),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την απόφαση της 
Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την 
κατάσταση στην Πολωνία3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, οι οποίες κατοχυρώνονται 
στο άρθρο 2 ΣΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος 
μέλος των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ δεν αφορά αποκλειστικά το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος όπου υφίσταται ο κίνδυνος, αλλά επηρεάζει και τα άλλα 
κράτη μέλη, την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους, την ίδια τη φύση της Ένωσης και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ ενεργοποιήθηκε από την 
Επιτροπή και το Κοινοβούλιο σε σχέση με την Πολωνία και την Ουγγαρία, αντίστοιχα, 
μετά την διαπίστωση ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των αξιών στις 
οποίες θεμελιώνεται η Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει μέχρι 
στιγμής διοργανώσει τρεις ακροάσεις για την Πολωνία και δύο ακροάσεις για την 
Ουγγαρία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος 
δικαίου τέθηκε σε ισχύ στις 1 Ιανουαρίου 2021 και εφαρμόζεται έκτοτε·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα εφαρμογής, ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου ορίζονται σαφώς 
σε αυτόν και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 ΣΕΕ, η Επιτροπή «μεριμνά 
για την εφαρμογή των Συνθηκών καθώς και των μέτρων που θεσπίζονται βάσει αυτών 

1 ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 66.
2 Απόφαση της 3ης Ιουνίου 2021, Ουγγαρία κατά Κοινοβουλίου, C-650/18, 

ECLI:EU:C:2002:426.
3 ΕΕ C 129 της 5.4.2019, σ. 13.



από τα θεσμικά όργανα»·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του κανονισμού για την αιρεσιμότητα όσον αφορά 
το κράτος δικαίου δεν μπορεί να εξαρτάται από την έγκριση κατευθυντήριων γραμμών 
και υπενθυμίζει ότι οποιεσδήποτε κατευθυντήριες γραμμές δεν υπονομεύουν την 
πρόθεση των συννομοθετών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 234 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έχει δικαίωμα να ψηφίσει επί πρότασης μομφής της Επιτροπής·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή «ασκεί τα καθήκοντά της με πλήρη ανεξαρτησία» 
και τα μέλη της «δεν επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κυβερνήσεις» (άρθρο 17 
παράγραφος 1 ΣΕΕ και άρθρο 245 ΣΛΕΕ) και ότι, επιπλέον, «ευθύνεται έναντι του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (άρθρο 17 παράγραφος 8 ΣΕΕ) και «μεριμνά για την 
εφαρμογή των Συνθηκών καθώς και των μέτρων που θεσπίζονται βάσει αυτών από τα 
θεσμικά όργανα» (άρθρο 17 παράγραφος 1 ΣΕΕ)·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το ΔΕΕ έχει την εξουσία να ακυρώσει τον κανονισμό για 
την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου ή μέρος αυτού και ότι οι προσφυγές 
ενώπιον του ΔΕΕ δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα σύμφωνα με το άρθρο 278 
ΣΛΕΕ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να 
προστατεύονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κατοχυρωμένες στις Συνθήκες 
της Ένωσης, και ειδικότερα τις αξίες που ορίζονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, και με την αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 317 ΣΛΕΕ και 
στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης1 (δημοσιονομικός κανονισμός)·

1. επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με τον κανονισμό για την αιρεσιμότητα όσον 
αφορά το κράτος δικαίου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021 και 
εφαρμόζεται άμεσα στο σύνολό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα κράτη μέλη 
της για όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
πόρων που διατίθενται έκτοτε από το Μέσο Ανάκαμψης της ΕΕ·

2. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν επιτέλους την επείγουσα 
ανάγκη ανάληψης δράσης για την υπεράσπιση των αξιών που κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 2 ΣΕΕ και να αναγνωρίσουν ότι ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τροποποιήσει 
τη νομοθεσία του, συμπεριλαμβανομένων των συνταγματικών διατάξεων, κατά τρόπο 
που να μειώνει την προστασία αυτών των αξιών· πιστεύει ότι η αμοιβαία ειλικρινής 
συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων υπονομεύεται εάν οι ανησυχίες του 
Κοινοβουλίου δεν είναι πλήρως αποδεκτές και δεν λαμβάνονται υπόψη· υπενθυμίζει ότι 
το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα ψήφου επί πρότασης μομφής της Επιτροπής και έχει τη 
δυνατότητα να αντιδράει στην έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου· καλεί 
τα άλλα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν αντί να παρεμποδίσουν τις προσπάθειες για 
την επίλυση της τρέχουσας κρίσης·

3. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού για την αιρεσιμότητα όσον 
αφορά το κράτος δικαίου, «η Επιτροπή επαληθεύει αν έχει τηρηθεί το εφαρμοστέο 

1 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.



δίκαιο και, εφόσον απαιτείται, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία 
του προϋπολογισμού της Ένωσης, σύμφωνα με τους τομεακούς και δημοσιονομικούς 
κανόνες»· πιστεύει ότι η κατάσταση όσον αφορά τον σεβασμό των αρχών του κράτους 
δικαίου σε ορισμένα κράτη μέλη επιβάλλει την άμεση χρήση του κανονισμού για την 
αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου·

4. παροτρύνει την Επιτροπή να αντιδράσει άμεσα στις συνεχείς παραβιάσεις των αρχών 
του κράτους δικαίου σε ορισμένα κράτη μέλη, οι οποίες προκαλούν σοβαρό κίνδυνο 
όσον αφορά τη δίκαιη, νόμιμη και αμερόληπτη κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ, ιδίως 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, και να διενεργήσει διεξοδική ανάλυση της 
ανάγκης να ενεργοποιηθεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, η διαδικασία που 
προβλέπεται στον κανονισμό για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εκπληρώσει αμέσως τις 
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη δέουσα 
ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τυχόν γραπτές κοινοποιήσεις προς τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, αναφέροντας τα πραγματικά στοιχεία και τους ειδικούς 
λόγους των παραβιάσεων του κράτους δικαίου ή ενδεχόμενων υπό εξέλιξη ερευνών· 
σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, το Κοινοβούλιο δεν έχει λάβει καμία τέτοια ενημέρωση 
για κοινοποίηση·

5. τονίζει τον προβληματισμό του όσον αφορά τις ολοένα και πιο σαφείς ενδείξεις και τον 
αυξανόμενο κίνδυνο κατάχρησης του ενωσιακού προϋπολογισμού ως μέσου για την 
υπονόμευση του κράτους δικαίου σε ορισμένα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την αδυναμία 
του Συμβουλίου να επιτύχει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά την επιβολή των αξιών της 
Ένωσης στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του άρθρου 7 ως αντίδραση στο 
γεγονός ότι στην Πολωνία και την Ουγγαρία απειλούνται οι κοινές ευρωπαϊκές αξίες· 
επισημαίνει ότι αυτή η αδυναμία του Συμβουλίου να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το 
άρθρο 7 ΣΕΕ συνεχίζει να υπονομεύει την ακεραιότητα των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, 
την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της Ένωσης στο σύνολό της· παροτρύνει 
τις προσεχείς Προεδρίες να διοργανώνουν τακτικά ακροάσεις· συνιστά στο Συμβούλιο 
να απευθύνει συγκεκριμένες συστάσεις στα εν λόγω κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ, σε συνέχεια των ακροάσεων, και να αναφέρει προθεσμίες 
για την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων·

6. υπογραμμίζει ότι, παρά τα πολυάριθμα ψηφίσματα και τις πολυάριθμες εκθέσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μια σειρά διαδικασιών επί παραβάσει και αποφάσεων 
του ΔΕΕ, η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να 
επιδεινώνεται·

7. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού, για να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, τις 
συνεχείς παραβιάσεις της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη 
την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων κατά της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, των μεταναστών, των δικαιωμάτων των 
γυναικών, των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και 
του συνέρχεσθαι· χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το τμήμα μείζονος συνθέσεως του 
ΔΕΕ να απορρίψει την προσφυγή της Ουγγαρίας κατά του ψηφίσματος του 
Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 που ενεργοποιεί την διαδικασία του άρθρου 
7· εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία της Επιτροπής να ανταποκριθεί δεόντως στις 
πολυάριθμες ανησυχίες που εξέφρασε το Κοινοβούλιο σχετικά με τη δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε πολλά κράτη μέλη· καλεί την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, 



συμπεριλαμβανομένων του άρθρου 7 ΣΕΕ, του πλαισίου για το κράτος δικαίου και των 
διαδικασιών επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 ΣΕΕ, καθώς και 
περαιτέρω μέσα, όπως οι ταχείες διαδικασίες, οι αιτήσεις προσωρινών μέτρων ενώπιον 
του ΔΕΕ και οι προσφυγές που αφορούν τη μη εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΕΕ· 
ζητεί από την Επιτροπή να αναφέρει ρητά τους λόγους όταν αποφασίζει να μην 
χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που συνιστά το Κοινοβούλιο·

8. τονίζει ότι είναι σημαντικό να στηριχθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO)· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η EPPO άρχισε να λειτουργεί την 1η 
Ιουνίου 2021·

9. υπογραμμίζει ότι η ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου αποτελεί ξεχωριστό εργαλείο, 
συμπληρωματικό προς τον κανονισμό για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος 
δικαίου· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης 
στην αξιολόγησή της για τους σκοπούς του κανονισμού· ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή της για το κράτος δικαίου ειδική ενότητα με 
ανάλυση των περιπτώσεων στις οποίες οι παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου 
σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να προκαλέσουν 
σοβαρό κίνδυνο να επηρεαστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης με επαρκώς άμεσο τρόπο·

10. εκφράζει απογοήτευση για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει αποστείλει γραπτές 
κοινοποιήσεις στα κράτη μέλη από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, παρά τις πολλές 
ανησυχίες για τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου που εντοπίστηκαν στην έκθεση της 
Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου, και την ύπαρξη δύο υπό εξέλιξη 
διαδικασιών του άρθρου 7, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης και δεν έχουν αντιμετωπιστεί από τα 
κράτη μέλη· σημειώνει ότι η μη ανάληψη δράσης βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 
και του άρθρου 6 του κανονισμού για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου 
συνιστά άρνηση της Επιτροπής να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει του εν λόγω 
κανονισμού·

11. υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092, ο μηχανισμός αιρεσιμότητας για το κράτος 
δικαίου, το Κοινοβούλιο έθεσε συγκεκριμένη προθεσμία στην Επιτροπή, και σημειώνει 
με απογοήτευση ότι η Επιτροπή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της εντός της 
προθεσμίας αυτής· τονίζει ότι αυτό αποτελεί επαρκή βάση για την ανάληψη νομικής 
δράσης κατά της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 265 ΣΛΕΕ·

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα 
του Κοινοβουλίου έως την 1η Ιουνίου 2021 και δεν ενεργοποίησε τη διαδικασία που 
προβλέπεται στον κανονισμό για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου στις 
πλέον προφανείς περιπτώσεις παραβίασης του κράτους δικαίου στην ΕΕ· αναθέτει στον 
Πρόεδρό του να καλέσει την Επιτροπή, το αργότερο εντός δύο εβδομάδων από την 
ημερομηνία έγκρισης του παρόντος ψηφίσματος, βάσει του άρθρου 265 ΣΛΕΕ, να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του παρόντος κανονισμού· δηλώνει 
ότι, προκειμένου να προετοιμαστεί, το Κοινοβούλιο, στο μεταξύ, ξεκινά αμέσως τις 
αναγκαίες προετοιμασίες για ενδεχόμενες δικαστικές διαδικασίες δυνάμει του 
άρθρου 265 ΣΛΕΕ κατά της Επιτροπής·



13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο 
Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.


