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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προκειµένου να ασκήσει πλήρως το ρόλο του όσον αφορά την ώθηση και τον καθορισµό των
γενικών πολιτικών προσανατολισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε ως προς τους εξής
κανόνες για την προετοιµασία, τη διεξαγωγή και τα συµπεράσµατα των εργασιών του :

Προετοιµασία

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνέρχεται κατ� αρχήν τέσσερις φορές το χρόνο, ήτοι δύο φορές
κάθε εξάµηνο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µπορεί να συνέλθει σε
έκτακτη σύνοδο.

2. Οι σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προετοιµάζονται από το Συµβούλιο «Γενικές
Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις», το οποίο συντονίζει το σύνολο των
προπαρασκευαστικών εργασιών και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Οι συµβολές των
άλλων συνθέσεων του Συµβουλίου στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου διαβιβάζονται
στο Συµβούλιο «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις» το αργότερο δύο εβδοµάδες
πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.

3. Σε συνεδρίαση που πραγµατοποιείται τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες πριν από τη σύνοδο
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, το Συµβούλιο «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις»
καταρτίζει, βάσει πρότασης της Προεδρίας, σχέδιο σχολιασµένης ηµερήσιας διάταξης, στην
οποία γίνεται διάκριση :

− των σηµείων που πρόκειται να εγκριθούν  ή να επικυρωθούν χωρίς συζήτηση,
−             των σηµείων που υποβάλλονται προς συζήτηση µε στόχο τον καθορισµό γενικών
               πολιτικών κατευθυντηρίων γραµµών,
− των σηµείων που υποβάλλονται προς συζήτηση µε στόχο την λήψη απόφασης υπό τις
               προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 9 κατωτέρω,
− των σηµείων που υποβάλλονται προς συζήτηση, δεν πρόκειται όµως να αποτελέσουν
               αντικείµενο συµπερασµάτων.

4. Η Προεδρία συντάσσει, για κάθε σηµείο που αναφέρουν η δεύτερη και τρίτη περίπτωση της
παραγράφου 3, ένα σύντοµο συγκεφαλαιωτικό σηµείωµα στο οποίο περιέχονται τα
διακυβεύµατα, τα προς συζήτηση θέµατα και οι κύριες εµφαινόµενες εναλλακτικές
δυνατότητες.

5. Την παραµονή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, το Συµβούλιο «Γενικές Υποθέσεις
και Εξωτερικές Σχέσεις» πραγµατοποιεί µια τελευταία προπαρασκευαστική σύνοδο και
αποφασίζει την οριστική ηµερήσια διάταξη, στην οποία δεν µπορεί να προστεθεί άλλο σηµείο
παρά µόνον εάν συµφωνήσουν γι� αυτό όλες οι αντιπροσωπίες.
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Κανένα Συµβούλιο ή επιτροπή δεν συνεδριάζει µεταξύ της τελευταίας προπαρασκευαστικής
συνόδου του Συµβουλίου «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις» και της συνόδου του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν επιτακτικοί και απρόβλεπτοι λόγοι όπως, για
παράδειγµα, γεγονότα της διεθνούς επικαιρότητας.

∆ιεξαγωγή

6. Οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου διεξάγονται, κατά κανόνα, µέσα σε µία ηµέρα, ενώ
την προηγουµένη λαµβάνει χώρα µια συνάντηση στην οποία συµµετέχουν, κατά τη συνήθη
πρακτική, µόνον οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Η
σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου συνεχίζεται την εποµένη µέχρι το τέλος του
απογεύµατος, αφού προηγηθεί ανταλλαγή απόψεων µε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Ειδικές διατάξεις είναι δυνατόν να προβλεφθούν εάν αυτό δικαιολογείται από
την ηµερήσια διάταξη.

7. Συναντήσεις στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, µε αντιπροσώπους
κρατών ή τρίτων οργανισµών, µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο κατ� εξαίρεση. Οι
συναντήσεις αυτές δεν πρέπει να διαταράσσουν την οµαλή διεξαγωγή της συνόδου του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και πρέπει να έχουν εγκριθεί µαζί µε την ηµερήσια διάταξη την
οποία καταρτίζει το Συµβούλιο «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις».

8. Η Προεδρία φροντίζει για την καλή διεξαγωγή των συζητήσεων. Μπορεί προς τούτο να
λαµβάνει κάθε µέτρο που διευκολύνει τη βέλτιστη χρήση του διαθέσιµου χρόνου, όπως την
οργάνωση της σειράς εξέτασης των σηµείων, τον περιορισµό του χρόνου οµιλίας ή τον
καθορισµό της σειράς των παρεµβάσεων.

9. Με την προοπτική της διεύρυνσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν κάποιο σηµείο
περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προκειµένου να ληφθεί
απόφαση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συσκέπτεται επ� αυτού· η πολιτική διαπίστωση των
εκφρασµένων κατά τη σύσκεψη θέσεων τίθεται κατόπιν υπόψη του Συµβουλίου, το οποίο
πράττει τα δέοντα για τη συνέχεια της διαδικασίας, σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπει
σχετικά η Συνθήκη.

10. Οι αντιπροσωπίες τηρούνται ενήµερες, συγκεφαλαιωτικά, ως προς τα αποτελέσµατα και την
ουσία των συζητήσεων για κάθε σηµείο, καθ� όλη τη διάρκεια των εργασιών. Η ενηµέρωση
αυτή οργανώνεται κατά τρόπον ώστε να διατηρείται η εµπιστευτικότητα των συζητήσεων.

11. Κάθε αντιπροσωπία διαθέτει δύο θέσεις στην αίθουσα. Το συνολικό µέγεθος των
αντιπροσωπιών περιορίζεται σε 20 άτοµα για κάθε κράτος µέλος και για την Επιτροπή· ο
αριθµός αυτός δεν περιλαµβάνει το τεχνικό προσωπικό για ειδικά καθήκοντα ασφάλειας ή
την υλικοτεχνική υποστήριξη.

Συµπεράσµατα

12. Τα συµπεράσµατα είναι όσο το δυνατόν συνοπτικότερα, εκθέτουν τις πολιτικές
κατευθυντήριες γραµµές και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, τοποθετώντας τις
εν συντοµία στα πλαίσιά τους και αναφέροντας τα  διαδικαστικά στάδια για τη συνέχεια που
θα τους δοθεί.
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13. Την ηµέρα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου διανέµεται σχέδιο συµπερασµάτων
εγκαίρως πριν από την έναρξη των εργασιών. Στο σχέδιο αυτό γίνεται σαφής διάκριση
µεταξύ των µερών του κειµένου τα οποία έχουν συµφωνηθεί εκ των προτέρων και, κατά
κανόνα, δεν πρόκειται να συζητηθούν, και των µερών του κειµένου επί των οποίων καλείται
να συζητήσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προκειµένου να καταλήξει σε τελικά συµπεράσµατα
κατά τη σύνοδο.

______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Προκειµένου να βελτιωθεί η λειτουργία του Συµβουλίου εν όψει της διεύρυνσης, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα κατόπιν των οποίων θα γίνουν,
πριν από τις 31 Ιουλίου 2002 και καθ' όσον χρειάζεται, οι αντίστοιχες τροποποιήσεις του
εσωτερικού κανονισµού του Συµβουλίου.

Α. ∆ηµιουργία ενός νέου Συµβουλίου «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις»

2. Η σηµερινή σύνθεση του Συµβουλίου «Γενικές Υποθέσεις» ονοµάζεται πλέον Συµβούλιο
«Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις»». Για τη βέλτιστη οργάνωση των εργασιών,
λαµβανοµένων υπόψη των δύο κύριων τοµέων δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εν
λόγω σύνθεση, αυτή θα πραγµατοποιεί χωριστές συνόδους (µε χωριστές ηµερήσιες διατάξεις
και ενδεχοµένως σε διαφορετικές ηµεροµηνίες) που θα αφιερώνονται αντίστοιχα :

α) στην προετοιµασία και τη συνέχεια που δίδεται στις συνόδους του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου (περιλαµβανοµένων των απαιτούµενων προς τούτο συντονιστικών
δραστηριοτήτων), στα θεσµικά και διοικητικά θέµατα, στους οριζόντιους φακέλους που
επηρεάζουν σηµαντικά διάφορες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και σε οποιονδήποτε
φάκελο της αναθέτει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τους κανόνες
λειτουργίας της ΟΝΕ,

β) στο σύνολο των εξωτερικών δράσεων της Ένωσης, και συγκεκριµένα την Κοινή
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και
Άµυνας, το εξωτερικό εµπόριο, καθώς και την αναπτυξιακή συνεργασία και την
ανθρωπιστική βοήθεια.

Β. Κατάλογος των συνθέσεων του Συµβουλίου1

3. Ο κατάλογος των συνθέσεων του Συµβουλίου, που θα επισυναφθεί στον εσωτερικό
κανονισµό του Συµβουλίου είναι ο εξής :

1. «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις»2,
2. «Οικονοµικά και ∆ηµοσιονοµικά Θέµατα»3,
3. «∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις»4,
4. «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές»,
5. «Ανταγωνιστικότητα (Εσωτερική Αγορά, Βιοµηχανία και Ενέργεια)» 5,
6. «Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια»,

                                                
1 Η δανική Προεδρία θα εφαρµόσει τις νέες διατάξεις σχετικά µε τις συνθέσεις του Συµβουλίου λαµβάνοντας υπόψη τυχόν

περιορισµούς λόγω του ήδη καθορισµένου χρονοδιαγράµµατος των συνεδριάσεων.
2 Περιλαµβανοµένης της ΕΠΑΑ και της αναπτυξιακής συνεργασίας.
3 Περιλαµβανοµένου του προϋπολογισµού.
4 Περιλαµβανοµένης της πολιτικής προστασίας.
5 Περιλαµβανοµένου του τουρισµού.
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7. «Γεωργία και Αλιεία»,
8. «Περιβάλλον»,
9. «Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισµός» 6

Εξυπακούεται ότι διάφοροι Υπουργοί θα µπορούν να συµµετέχουν ως καθ� ύλην αρµόδιοι
στην ίδια σύνθεση του Συµβουλίου, ενώ η ηµερήσια διάταξη και η οργάνωση των εργασιών
θα προσαρµόζονται ανάλογα.

Προκειµένου για το Συµβούλιο «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις», κάθε
Κυβέρνηση εκπροσωπείται στις διάφορες συνόδους αυτής της νέας σύνθεσης από τον
Υπουργό ή τον Υφυπουργό της επιλογής της.

Γ. Προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων του Συµβουλίου

4. Σύµφωνα µε το ρόλο που του ανατίθεται από τη Συνθήκη όσον αφορά τον καθορισµό των
γενικών πολιτικών κατευθυντηρίων γραµµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο εγκρίνει, βάσει κοινής πρότασης των εκάστοτε Προεδριών, η οποία συντάσσεται
σε διαβούλευση µε την Επιτροπή, και κατόπιν συστάσεως του Συµβουλίου «Γενικές
Υποθέσεις», ένα πολυετές στρατηγικό πρόγραµµα για τα τρία επόµενα έτη. Το πρώτο
πολυετές στρατηγικό πρόγραµµα θα εγκριθεί το ∆εκέµβριο του 2003.

5. Με γνώµονα το προαναφερόµενο πολυετές στρατηγικό πρόγραµµα, το ∆εκέµβριο κάθε έτους
υποβάλλεται στο Συµβούλιο «Γενικές Υποθέσεις» ένα ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραµµα
δραστηριοτήτων του Συµβουλίου. Το πρόγραµµα αυτό προτείνεται από κοινού από τις δύο
επόµενες Προεδρίες κατά την κατάρτισή του λαµβάνουν υπόψη τους, µεταξύ άλλων, τα
σχετικά στοιχεία που προκύπτουν από το διάλογο επί των ετήσιων πολιτικών
προτεραιοτήτων, ο οποίος διεξάγεται κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής. Το οριστικό
κείµενο του ετήσιου προγράµµατος καταρτίζεται κατόπιν των σχετικών συζητήσεων του
Συµβουλίου «Γενικές Υποθέσεις» και βάσει αυτών.

Προκειµένου τα ανωτέρω να τεθούν σε εφαρµογή το συντοµότερο δυνατόν, και κατά
παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το πρώτο ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραµµα θα καταρτισθεί
το ∆εκέµβριο του 2002.

6. Το πρόγραµµα αυτό συνοδεύεται από κατάλογο ενδεικτικών ηµερησίων διατάξεων των
διαφόρων συνθέσεων του Συµβουλίου για το πρώτο εξάµηνο. Η εκάστοτε Προεδρία
υποβάλλει, πριν από την πρώτη Ιουλίου, τον κατάλογο των ενδεικτικών ηµερησίων
διατάξεων για το δεύτερο εξάµηνο, αφού προβεί στις ενδεδειγµένες διαβουλεύσεις, ιδίως µε
την επόµενη Προεδρία.

∆. Μέτρα σχετικά µε την Προεδρία

Συνεργασία µεταξύ Προεδριών

7. Όταν είναι προφανές ότι ένας φάκελος θα εξετασθεί κατά τη διάρκεια του εποµένου
εξαµήνου, ο αντιπρόσωπος του κράτους µέλους που πρόκειται να ασκήσει την προεδρία κατά

                                                
6 Περιλαµβανοµένου του οπτικοακουστικού τοµέα.
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το εν λόγω εξάµηνο µπορεί να προεδρεύει, κατά το τρέχον εξάµηνο, στις συνεδριάσεις των
επιτροπών (εκτός της ΕΜΑ) και των οµάδων εργασίας που επιλαµβάνονται του
συγκεκριµένου φακέλου. Η πρακτική εφαρµογή αυτού του κανόνα αποτελεί αντικείµενο
συµφωνίας µεταξύ των δύο οικείων Προεδριών.

Έτσι, στη συγκεκριµένη περίπτωση της εξέτασης του προϋπολογισµού για ένα συγκεκριµένο
οικονοµικό έτος, στις συνεδριάσεις των προπαρασκευαστικών σωµάτων του Συµβουλίου,
εκτός της ΕΜΑ, προεδρεύει ένας αντιπρόσωπος του κράτους µέλους που θα ασκήσει την
Προεδρία κατά το δεύτερο εξάµηνο του προηγούµενου έτους. Το ίδιο ισχύει, εφόσον
συµφωνεί και η άλλη Προεδρία, για την άσκηση της προεδρίας των συνόδων του Συµβουλίου
κατά τις οποίες εξετάζονται τα συγκεκριµένα σηµεία.

8. Για την προετοιµασία των συνόδων του Συµβουλίου που συνέρχονται άπαξ ανά εξάµηνο και
εφόσον οι σύνοδοι αυτές διεξάγονται κατά το πρώτο ήµισυ του εξαµήνου, στις συνεδριάσεις
των επιτροπών, εκτός της ΕΜΑ, και των οµάδων εργασίας, που γίνονται κατά τη διάρκεια
του αµέσως προηγούµενου εξαµήνου προεδρεύει αντιπρόσωπος του κράτους µέλους που θα
ασκήσει την προεδρία των εν λόγω συνόδων του Συµβουλίου.

Προεδρία ορισµένων οµάδων εργασίας από τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου

9. Εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου ασκεί ήδη την
προεδρία, εφεξής ένα µέλος της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προεδρεύει στις εξής
οµάδες :
− Οµάδα «Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες»,
− Οµάδα «Νοµική Πληροφορική»,
− Οµάδα «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας»,
− Οµάδα «Ενηµέρωση»,
− Οµάδα «Νέα Κτίρια».

Ε. Σύνοδοι του Συµβουλίου ανοικτές στο κοινό όταν πρόκειται για συναπόφαση µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

10. Οι συζητήσεις του Συµβουλίου για τις πράξεις που εκδίδονται σε συναπόφαση µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ανοικτές στο κοινό υπό τις εξής προϋποθέσεις :

− στην αρχική φάση της διαδικασίας : είναι ανοικτή στο κοινό η παρουσίαση, από την
Επιτροπή, των κύριων νοµοθετικών της προτάσεων προς έκδοση µε συναπόφαση
καθώς και η συζήτηση που ακολουθεί· το Συµβούλιο καθορίζει τον κατάλογο των
συγκεκριµένων προτάσεων στην αρχή κάθε εξαµήνου,

− στην τελική φάση της διαδικασίας : είναι ανοικτές στο κοινό η ψηφοφορία και οι
αιτιολογήσεις ψήφου.

11. Για να εξασφαλισθεί η δηµοσιότητα των συζητήσεων τίθενται στη διάθεση του κοινού
αίθουσας ακρόασης όπου αναµεταδίδονται απ� ευθείας οι συζητήσεις του Συµβουλίου και
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αναγράφονται µε οπτικά µέσα τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας. Το κοινό ενηµερώνεται εκ
των προτέρων µε τα κατάλληλα µέσα (π.χ. µέσω της ιστοσελίδας του Συµβουλίου στο
∆ιαδίκτυο) σχετικά µε τις ηµεροµηνίες και τις ώρες αυτών των αναµεταδόσεων.

ΣΤ. ∆ιεξαγωγή των συζητήσεων

12. Η Προεδρία µεριµνά για την καλή διεξαγωγή των συζητήσεων. Είναι αρµόδια να λαµβάνει
κάθε µέτρο που διευκολύνει τη βέλτιστη χρήση του διαθέσιµου χρόνου κατά τη διάρκεια των
συνόδων, όπως :

− να περιορίζει το χρόνο που διαθέτουν οι οµιλητές,
− να καθορίζει τη σειρά των οµιλιών,
− να ζητά από τις αντιπροσωπίες να υποβάλουν γραπτώς και πριν από ορισµένη

ηµεροµηνία, τις προτάσεις τους για τροποποιήσεις του υπό συζήτηση κειµένου,
ενδεχοµένως συνοδευόµενες από σύντοµη επεξήγηση,

− να ζητά από τις αντιπροσωπίες οι οποίες έχουν, για οιοδήποτε σηµείο, θέση
ταυτόσηµη ή παραπλήσια, να επιλέξουν µεταξύ τους µία αντιπροσωπία που θα
εκφράσει µια κοινή θέση εξ ονόµατος και των άλλων, κατά τη διάρκεια της συνόδου ή
πριν από τη σύνοδο, γραπτώς.

_______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ

1. Η Ιρλανδία επαναλαµβάνει ότι είναι προσηλωµένη στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη
των Ηνωµένων Εθνών, ο οποίος αναθέτει την πρωταρχική ευθύνη για τη διατήρηση της
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας στο Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.

2. Η Ιρλανδία υπενθυµίζει ότι έχει δεσµευθεί υπέρ της κοινής εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή έχει ορισθεί από τη Συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσπισθεί στο Μάαστριχτ, τροποποιηθεί στο Άµστερνταµ και
εγκριθεί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις από τον ιρλανδικό λαό µε δηµοψήφισµα.

3. Η Ιρλανδία επιβεβαιώνει ότι η συµµετοχή της στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θίγει την παραδοσιακή της πολιτική στρατιωτικής
ουδετερότητας. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά σαφές ότι η πολιτική άµυνας
και ασφαλείας της Ένωσης δεν θίγει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής άµυνας και
ασφαλείας ορισµένων κρατών µελών.

4. Σύµφωνα µε την παραδοσιακή της πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας, η Ιρλανδία δεν
δεσµεύεται από αµοιβαίες αµυντικές υποχρεώσεις, ούτε συµµετέχει σε σχέδια για τη
δηµιουργία ευρωπαϊκού στρατού. Άλλωστε, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας
ανεγνώρισε ότι η ανάπτυξη της ικανότητας της Ένωσης να εκτελεί ανθρωπιστικές αποστολές
και αποστολές διαχείρισης κρίσεων δεν συνεπάγεται τη δηµιουργία ευρωπαϊκού στρατού.

5. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι τυχόν απόφαση της Ένωσης να περάσει στο
στάδιο της κοινής άµυνας θα πρέπει να ληφθεί οµόφωνα από τα κράτη µέλη και να εγκριθεί
σύµφωνα µε τις οικείες συνταγµατικές απαιτήσεις. Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας έχει αναλάβει
έναντι του ιρλανδικού λαού την απαρασάλευτη δέσµευση - την οποία διακηρύσσει επίσηµα
και µε την παρούσα - ότι για την έγκριση αποφάσεων αυτού του είδους, αλλά και κάθε
µελλοντικής συνθήκης που θα θέλει την Ιρλανδία να αφίσταται της στρατιωτικής
ουδετερότητας ως παραδοσιακής της πολιτικής, θα διεξαχθεί δηµοψήφισµα.

6. Η Ιρλανδία επαναλαµβάνει ότι η συµµετοχή σωµάτων των ιρλανδικών ενόπλων δυνάµεων σε
επιχειρήσεις στο εξωτερικό, όπως οι διεξαγόµενες δυνάµει της ευρωπαϊκής πολιτικής
ασφαλείας και άµυνας, προϋποθέτει : α) την έγκριση της επιχείρησης από το Συµβούλιο
Ασφαλείας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, β) τη συγκατάθεση της
ιρλανδικής κυβέρνησης και γ) την έγκριση του Dáil Éireann, σύµφωνα µε την ιρλανδική
νοµοθεσία.

7. Η κατάσταση την οποία εκθέτει η παρούσα δήλωση δεν θα επηρεαστεί από την έναρξη
ισχύος της Συνθήκης της Νίκαιας. Σε περίπτωση που η Ιρλανδία επικυρώσει τη Συνθήκη της
Νίκαιας, η παρούσα δήλωση θα προσαρτηθεί στο ιρλανδικό κυρωτικό έγγραφο.

______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την Εθνική ∆ήλωση της Ιρλανδίας που υπεβλήθη κατά
την σύνοδό του της Σεβίλλης, στις 21 και 22 Ιουνίου 2002. Επισηµαίνει ότι η Ιρλανδία
προτίθεται να συνδυάσει την Εθνική ∆ήλωση µε την πράξη επικύρωσης, από πλευράς της,
της Συνθήκης της Νίκαιας, εφ� όσον ο ιρλανδικός λαός αποφασίσει µε δηµοψήφισµα να
δεχθεί την εν λόγω Συνθήκη.

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει ότι η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι
κάθε απόφαση προς την σύσταση κοινής αµύνης θα ληφθεί σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
συνταγµατικές επιταγές των κρατών µελών.

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι σύµφωνα µε την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η πολιτική της Ένωσης δεν θα θίξει τον ειδικό χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας
και άµυνας ορισµένων κρατών µελών. Η Ιρλανδία, επ� αυτού, επέσυρε την προσοχή στην
παραδοσιακή της πολιτική της στρατιωτικής ουδετερότητας.

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
επιβάλλει καµία δέσµευση αµοιβαίας άµυνας και ότι η ανάπτυξη της ικανότητας της Ένωσης
να φέρει εις πέρας ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διαχείρισης κρίσεων δεν
συνεπάγεται την σύσταση ενός ευρωπαϊκού στρατού.

5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι οι περιστάσεις στις οποίες αναφέρονται οι
προηγούµενες παράγραφοι 2, 3 και 4 δεν θα µεταβληθούν από την έναρξη της ισχύος της
Συνθήκης της Νίκαιας.

6. Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι η Ιρλανδία, όπως όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης,
θα διατηρήσει, και µετά την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Νίκαιας, το δικαίωµα να
λάβει την κυρίαρχη απόφασή της, σύµφωνα µε το σύνταγµά της και το δίκαιό της ως προς το
αν θα διαθέσει στρατιωτικό προσωπικό για συµµετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση που θα
διεξαχθεί βάσει της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας. Η Ιρλανδία, µε την
Εθνική της ∆ήλωση, εξέθεσε σαφώς τη σχετική θέση της.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΠΠΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΑ,

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι η τροµοκρατία είναι µια πραγµατική πρόκληση
για την Ευρώπη και τον κόσµο και ότι απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητά µας. Για το
λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά την έκτακτη σύνοδό του στις 21 Σεπτεµβρίου
2001, αποφάσισε να εντείνει τη δέσµευσή του κατά της τροµοκρατίας µέσω µιας
συντονισµένης και πολύπλευρης προσέγγισης που θα ενσωµατώνει όλες τις πολιτικές της
Ένωσης, περιλαµβανοµένης της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
(ΚΕΠΠΑ), και µέσω της ενεργοποίησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας
(ΕΠΑΑ).

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε τη σηµαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε στην εφαρµογή
του προγράµµατος δράσης για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και επαναλαµβάνει ότι
αυτός ο αγώνας θα συνεχίσει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ένα από τα κυριότερα στοιχεία της εξωτερικής της πολιτικής. Η αλληλεγγύη και η διεθνής
συνεργασία συνιστούν ουσιαστικά µέσα για την εξάλειψη της µάστιγας της τροµοκρατίας. Η
Ένωση θα εξακολουθήσει να επιδιώκει το στενότερο δυνατό συντονισµό µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες και µε εταίρους της. Η Ένωση θα προσπαθήσει να συµβάλλει περαιτέρω στις εν
λόγω διεθνείς προσπάθειες, τόσο σε εσωτερικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο των σχέσεών της
µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς όπως ο ΟΗΕ, το NATO και ο ΟΟΣΑ.

3. Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, περιλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας, µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην
αντιµετώπιση αυτής της απειλής για την ασφάλειά µας και στην προαγωγή της ειρήνης και
της σταθερότητας. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται στενότερα επί του παρόντος για την
αντιµετώπιση της διεθνούς κατάστασης που δηµιούργησαν οι τροµοκρατικές επιθέσεις της
11ης Σεπτεµβρίου.

4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τις προόδους που έχουν σηµειωθεί από
τις 11 Σεπτεµβρίου όσον αφορά την ενσωµάτωση της καταπολέµησης της τροµοκρατίας σε
όλες τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Η καταπολέµηση της τροµοκρατίας
απαιτεί µια συνολική προσέγγιση, ώστε να ενισχυθεί ο διεθνής συνασπισµός κατά του
φαινοµένου αυτού και να προλαµβάνονται και να επιλύονται οι τοπικές συγκρούσεις. Η
Ένωση :

− βελτιώνει τα µέσα που διαθέτει η ΕΕ για τη µακροπρόθεσµη πρόληψη των
συγκρούσεων,

− στον πολιτικό διάλογο µε τις τρίτες χώρες, τονίζει την καταπολέµηση της τροµοκρατίας
καθώς και τη µη διάδοση και τον έλεγχο των όπλων,

− παρέχει συνδροµή σε τρίτες χώρες προκειµένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους για
αποτελεσµατική αντιµετώπιση στην απειλή της τροµοκρατίας,
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− περιλαµβάνει αντιτροµοκρατικές διατάξεις στις συµφωνίες που συνάπτει µε τρίτες
χώρες,

− επανεκτιµά τις σχέσεις της µε τις τρίτες χώρες βάσει της στάσης τους απέναντι στην
τροµοκρατία και λαµβάνει ανάλογα µέτρα,

− εφαρµόζει ειδικά µέτρα κατά την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, σύµφωνα µε τη
δήλωση 1373 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, η οποία θέσπισε ευρύ
φάσµα µέτρων και στρατηγικών κάθε είδους για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας,
περιλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών µέτρων.

5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τις προόδους που σηµειώθηκαν
στην υλοποίηση της ΕΠΑΑ µετά τη δήλωση σχετικά µε την επιχειρησιακή ετοιµότητα της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας. Οι πρόοδοι αυτές επέτρεψαν στην Ένωση να
λάβει την πρώτη της απόφαση σχετικά µε την οργάνωση επιχείρησης για τη διαχείριση
κρίσης, και συγκεκριµένα την αστυνοµική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη (MPUE), η οποία µαρτυρεί τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµβάλει
στη σταθεροποίηση περιοχών έπειτα από συγκρούσεις και στην εδραίωση του κράτους
δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθώντας τη σταθερότητα, µεταξύ άλλων µε την ενίσχυση
των τοπικών δυνατοτήτων διατήρησης της τάξης καθώς και κανόνων και προτύπων,
συµβάλλει στην παρεµπόδιση της παγίωσης των τροµοκρατικών οργανώσεων. Όπως ανέφερε
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν, χάρη στο στρατιωτικό και µη στρατιωτικό δυναµικό
που ανέπτυξε η ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, η ΚΕΠΠΑ θα ενισχυθεί και θα συµβάλει
αποτελεσµατικότερα στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας προς όφελος των πληθυσµών.

6. Η ΕΠΑΑ θα ενισχύεται, παράλληλα µε την ενίσχυση του στρατιωτικού και µη στρατιωτικού
δυναµικού των κρατών µελών για τη διαχείριση κρίσεων. Σε αυτή την προοπτική, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει και πάλι τη σηµασία που προσδίδει στην εµπρόθεσµη επίτευξη
των επιµέρους στόχων του Συνολικού Στόχου. Προς το σκοπό αυτό, η ανάπτυξη της ΕΠΑΑ
πρέπει να λαµβάνει περισσότερο υπόψη το δυναµικό που ενδέχεται να απαιτηθεί, σύµφωνα
µε τα καθήκοντα του Πέτερσµπεργκ και τις διατάξεις της Συνθήκης, προκειµένου να
καταπολεµηθεί η τροµοκρατία.

7. Η δράση προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας,
µεταξύ άλλων στους τοµείς της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ, θα πρέπει να επικεντρωθεί στα
εξής :

− καταβολή µεγαλύτερων προσπαθειών για την πρόληψη των συγκρούσεων,

− εµβάθυνση του πολιτικού διαλόγου µε τις τρίτες χώρες ώστε να προαχθεί η
καταπολέµηση της τροµοκρατίας, ιδίως µε την προώθηση των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και της δηµοκρατίας καθώς και της µη διάδοσης και του ελέγχου των όπλων,
και παροχή της κατάλληλης διεθνούς συνδροµής στις χώρες αυτές,

− ενίσχυση των µηχανισµών για την ανταλλαγή πληροφοριών και µεγαλύτερη χρήση
αξιολογήσεων των καταστάσεων και εκθέσεων έγκαιρης προειδοποίησης, που θα
πρέπει να βασίζονται στο ευρύτερο δυνατό φάσµα πηγών,
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− ανάπτυξη της κοινής αξιολόγησης της τροµοκρατικής απειλής κατά των κρατών µελών
ή κατά των δυνάµεων που συµµετέχουν σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων εκτός της
Ένωσης στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, περιλαµβανοµένης της απειλής τροµοκρατικής χρήσης
όπλων µαζικής καταστροφής,

− προσδιορισµός του στρατιωτικού δυναµικού που απαιτείται για την προστασία των
δυνάµεων που συµµετέχουν σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από τροµοκρατικές επιθέσεις,

− περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης στρατιωτικού ή µη στρατιωτικού
δυναµικού για την προστασία άµαχων πληθυσµών από τις επιπτώσεις τροµοκρατικών
επιθέσεων.

8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Προεδρία και το Γενικό Γραµµατέα / Ύπατο
Εκπρόσωπο καθώς και την Επιτροπή εφόσον απαιτείται, να εντείνουν τις προσπάθειές τους
σε αυτούς τους τοµείς προτεραιότητας µε την προώθηση του συντονιστικού έργου στο
πλαίσιο των οργάνων του Συµβουλίου και µε τους σχετικούς διεθνείς οργανισµούς, ιδίως τον
ΟΗΕ και το NATO, ώστε να καταστεί αποτελεσµατικότερη η συµβολή της ΚΕΠΠΑ,
περιλαµβανοµένης της ΕΠΑΑ, στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας, και να υποβάλλουν
έκθεση για το θέµα αυτό στο Συµβούλιο «Γενικές Υποθέσεις».

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Η κρίση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε δραµατική καµπή. Μια περαιτέρω κλιµάκωση θα κάνει
την κατάσταση ανεξέλεγκτη. Τα εµπλεκόµενα µέρη δεν µπορούν να βρουν λύση µόνα τους.
Απαιτείται επειγόντως πολιτική δράση από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Βασικός θα είναι
ο ρόλος των «Τεσσάρων» στην προώθηση της έναρξης ειρηνευτικής διαδικασίας.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει ότι πρέπει να συγκληθεί σύντοµα διεθνής διάσκεψη, η
οποία θα εξετάσει τις πολιτικές πτυχές, καθώς επίσης τις πτυχές της ασφάλειας και της οικονοµίας.
Θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώσει εκ νέου τις παραµέτρους της πολιτικής λύσης και να ορίσει ένα
ρεαλιστικό και σαφώς καθορισµένο χρονοδιάγραµµα.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταδικάζει έντονα κάθε τροµοκρατική επίθεση κατά Ισραηλινών
αµάχων. Η ειρηνευτική διαδικασία και η σταθερότητα της περιοχής δεν µπορεί να είναι όµηροι της
τροµοκρατίας. Η µάχη κατά της τροµοκρατίας πρέπει να συνεχισθεί. Ταυτόχρονα, πρέπει να
συνεχισθούν και οι διαπραγµατεύσεις για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης.

∆ιευθέτηση µπορεί να επιτευχθεί µέσα από διαπραγµατεύσεις και µόνο µέσα από
διαπραγµατεύσεις. Στόχος είναι ο τερµατισµός της κατοχής και η σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
σύσταση ενός δηµοκρατικού, βιώσιµου, ειρηνικού και κυρίαρχου κράτους της Παλαιστίνης, µε
βάση τα σύνορα του 1967, εάν χρειαστεί µε ελάσσονες προσαρµογές που θα συµφωνηθούν από τα
οικεία µέρη. Το τελικό αποτέλεσµα θα πρέπει να είναι δύο κράτη που θα ζουν ειρηνικά το ένα
δίπλα στο άλλο µέσα σε ασφαλή και αναγνωρισµένα σύνορα και θα έχουν οµαλές σχέσεις µε τους
γείτονές τους. Σε συνάρτηση µε αυτό, θα πρέπει να βρεθεί δίκαιη λύση στο περίπλοκο ζήτηµα της
Ιερουσαλήµ και µια δίκαιη, βιώσιµη και συµπεφωνηµένη λύση στο πρόβληµα των Παλαιστίνιων
προσφύγων.

Ουσιώδης θα είναι η µεταρρύθµιση της Παλαιστινιακής Αρχής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ναµένει
από την ΠΑ να υλοποιήσει τη δέσµευσή της για µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας, για τη
διεξαγωγή, σύντοµα, εκλογών και για πολιτική και διοικητική µεταρρύθµιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
επιβεβαιώνει και πάλι τη βούλησή της να εξακολουθήσει να παρέχει βοήθεια για τις
µεταρρυθµίσεις αυτές.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στα κατεχόµενα εδάφη θα πρέπει να σταµατήσουν. Οι περιορισµοί
της ελευθερίας κινήσεων θα πρέπει να αρθούν. Τα τείχη δεν θα φέρουν την ειρήνη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να συµβάλει τα µέγιστα στην οικοδόµηση της ειρήνης, καθώς
και στην ανασυγκρότηση της παλαιστινιακής οικονοµίας ως αναπόσπαστο µέρος της
περιφερειακής ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργασθεί µε τα µέρη και µε τους εταίρους της στη διεθνή κοινότητα,
ιδίως µε τις Ηνωµένες Πολιτείες στα πλαίσια των «Τεσσάρων», προκειµένου να αξιοποιηθεί κάθε
ευκαιρία για ειρήνευση και για ένα αξιοπρεπές µέλλον όλων των λαών της περιοχής.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε για την ένταση µεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Εξέφρασε
ικανοποίηση, αφενός, για τα µέτρα που έλαβε πρόσφατα το Πακιστάν προκειµένου να αρχίσει να
πατάσσει τη διασυνοριακή τροµοκρατία και, αφετέρου, για τα µέτρα αποκλιµάκωσης που
ανακοίνωσε η Ινδία ανταποκρινόµενη στα µέτρα του Πακιστάν. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
σηµείωσε ότι η κατάσταση παραµένει, ωστόσο, επικίνδυνη και ότι οι συνέπειες ενδεχόµενης
πολεµικής έκρηξης θα ήταν καταστροφικές για την περιοχή αλλά και γενικότερα.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, συνεπώς, κάλεσε το Πακιστάν να αναλάβει περαιτέρω συγκεκριµένες
δράσεις, σύµφωνα µε τις διαβεβαιώσεις που έχει ήδη δώσει και δυνάµει των διεθνών υποχρεώσεων
που απορρέουν, µεταξύ άλλων, από την απόφαση 1373 (2001) του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών, ώστε να σταµατήσουν οι διεισδύσεις κατά µήκος της Γραµµής Ελέγχου και να
εµποδιστεί η δράση τροµοκρατικών οµάδων από το έδαφος υπό τον έλεγχο του Πακιστάν και µε το
κλείσιµο επίσης των στρατοπέδων εκπαίδευσης αγωνιστών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την
Ινδία και το Πακιστάν να θεσπίσουν αποτελεσµατικό σύστηµα παρακολούθησης κατά τρόπο
αποδεκτό από αµφότερες τις πλευρές προκειµένου να σταµατήσει η διείσδυση. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο υπογράµµισε ότι η καταπολέµηση της τροµοκρατίας αποτελεί κοινό συµφέρον όλων
των χωρών.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρότρυνε την Ινδία να είναι έτοιµη να ανταποκριθεί µε περαιτέρω
µέτρα αποκλιµάκωσης δεδοµένου ότι το Πακιστάν επιδεικνύει δράση για την εκπλήρωση των
δεσµεύσεών του. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε ότι είναι σηµαντικό οι εκλογές του φθινοπώρου
στις περιοχές Τζαµού και Κασµίρ να είναι ελεύθερες, αδιάβλητες και χωρίς αποκλεισµούς.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε αµφότερες τις πλευρές να προσχωρήσουν στη συνθήκη περί της
διαδόσεως των πυρηνικών όπλων, και να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη συνθήκη για την
πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιµών.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσµευση της ΕΕ να εργαστεί µε την Ινδία και το
Πακιστάν και µε άλλα µέλη της διεθνούς κοινότητας, αναζητώντας πιθανά µέτρα οικοδόµησης της
εµπιστοσύνης προκειµένου να αποµακρυνθεί ο άµεσος κίνδυνος κρίσης, καθώς και να
εξακολουθήσει να ενθαρρύνει τις δύο χώρες να καταλήξουν σε µόνιµη λύση µέσω διµερούς
διαλόγου που θα εξετάζει τις διαφορές τους. Προβλέπεται σύντοµα επίσκεψη του Ύπατου
Εκπροσώπου.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

•  Μέτρα ενόψει της προετοιµασίας του Συµβουλίου για τη διεύρυνση : Έκθεση της Προεδρίας
προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

[έγγρ. 9939/02]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τα σχέδια δράσης για τη διοικητική και δικαστική
ικανότητα και την παρακολούθηση των δεσµεύσεων που αναλαµβάνουν οι
διαπραγµατευόµενες χώρες στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων

[έγγρ. 9757/02]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής : διευκρινίσεις για τη διεύρυνση της Ευρώπης
[έγγρ. 9758/02]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τίτλο
«Προς µια ολοκληρωµένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης»

[έγγρ. 9139/02]

•  Σηµείωµα της Προεδρίας για τη διεύρυνση
[έγγρ. 9765/02 + REV 1 (it)]

•  Σηµείωµα της Προεδρίας σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την καταπολέµηση
της παράνοµης µετανάστευσης

[έγγρ. 10009/02]

•  Σηµείωµα της Προεδρίας για τη συνεργασία µε τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης για
την από κοινού καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης

[έγγρ. 9917/3/02 REV 3]

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (∆ΕΥ) σχετικά µε τα εφαρµοστέα µέτρα για την πρόληψη
και την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και της διακίνησης και εµπορίας
ανθρώπων δια θαλάσσης

[έγγρ. 10017/02]

•  Σχέδιο για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων
[έγγρ. 10019/02]

•  Σχέδιο συµπερασµάτων του Συµβουλίου για την Προετοιµασία της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης
Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη

[έγγρ. 9947/02]
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•  Έκθεση της Προεδρίας : Νέα ώθηση στη Στρατηγική της Λισσαβώνας : Πρόοδος µε στόχο
την υλοποίηση των εντολών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης

[έγγρ. 9909/1/02 REV 1]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής - Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση : Βελτίωση της νοµοθεσίας
[έγγρ. 9809/02]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής - Σχέδιο δράσης : �Απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος�

[έγγρ. 9809/02 ADD 1]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής Έγγραφο διαβούλευσης : Προς ενίσχυση της διαβούλευσης και
του διαλόγου

[έγγρ. 9809/02 ADD 2]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την αξιολόγηση του αντίκτυπου
[έγγρ. 9809/02 ADD 3]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «προς την πλήρη ανάπτυξη κινητών επικοινωνιών τρίτης
γενιάς»

[έγγρ. 9946/02]

•  Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε τη χρήση του διαδικτύου για την
ανάπτυξη της αδελφοποίησης µεταξύ των Ευρωπαϊκών σχολείων δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης

[έγγρ. 10037/02]

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής : �eEurope 2005 : Κοινωνία της πληροφορίας για όλους�
[έγγρ. 9508/02]

•  Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών που διεξάγονται σε σχέση µε τις
κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα των υπηρεσιών γενικού
οικονοµικού συµφέροντος

[έγγρ. 9787/02]

•  Σύσταση του Συµβουλίου για τους Γενικούς Προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών
των κρατών µελών και της Κοινότητας

[έγγρ. 10093/02]

•  Έκθεση του Συµβουλίου ECOFIN : ∆ιοικητική συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας
[έγγρ. 10014/02 + REV 1 (en)]

•  Έκθεση του Συµβουλίου ECOFIN : Φορολογική δέσµη
[έγγρ. 10226/02]

•  Φορολογία της ενέργειας - Έκθεση προόδου
[έγγρ. 10195/02]



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

∆ελτίο 24.06.2002 - EL - PE 320.285

53

•  Έκθεση της Προεδρίας για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας
[έγγρ. 10160/2/02 REV 2]

•  Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος της ΕΕ για την
πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων

[έγγρ. 9991/02]

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για το Καλίνινγκραντ
[έγγρ. 10038/02]

•  Έκθεση του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή της κοινής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη Ρωσία

[έγγρ. 9916/02]

•  Άρθρο 299 παρ. 2. Εφαρµογή στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης για τις εξόχως απόκεντρες
περιφέρειες
− Απολογισµός προόδου εργασιών και πρόγραµµα εργασίας µε ενδεικτικό

χρονοδιάγραµµα
[έγγρ. 10148/02]

______________________


