
A25) ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 

Α25α) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΤΗΣ 16-17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003  

Όπως αναφέρθηκε, στο εξής τα δύο Ε.Σ του εξαμήνου θα συνέρχονται μόνο στις Βρυξέλλες όπου και η έδρα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.. Το πρώτο Ε.Σ επί ιταλικής προεδρίας συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 16 και 17 Οκτωβρίου 
2003. Ενέκρινε ομόφωνα το διορισμό του Ζαν-Κλωντ Τρισέ ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για
οκταετή θητεία και έλαβε μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αποφάσεις: 

Α) Εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης 

την 4.10.2003 στη Ρώμη και την πρόοδο αυτής με βάση τα συμπεράσματα του Ε.Σ της Θεσσαλονίκης και ελπίζει ότι το 
σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος θα συζητηθεί σύντομα σε τελική φάση από τη Διακυβερνητική Διάσκεψη με
σύνθεση τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων. 

Β) Πρωταρχικός στόχος της Ένωσης είναι η οικονομική ανάκαμψη η οποία αναμένεται να ενισχυθεί το 2004.
Προσυπογράφει τις αρχές της Πρωτοβουλίας για τη μεγέθυνση: τόνωση των επενδύσεων σε βασικά έργα. Με την
πρωτοβουλία αυτή δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών,την ολοκλήρωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας-φυσικού αερίου και τη διασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος των κρατών μελών, την επένδυση 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο και ιδιαίτερα στους τομείς της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης και των 
δεξιοτήτων. Για να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη μεγέθυνση και την απασχόληση απαιτείται η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, η ταχεία πρόοδος του Σχεδίου Δράσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, η ανταγωνιστικότητα της
βιομηχανίας και κύρια του κατασκευαστικού τομέα, η διάθεση του 3% του ΑΕΠ κάθε χώρας στην έρευνα σύμφωνα με 
την Ατζέντα της Λισσαβώνας και η χρηματοδότηση αυτής όχι μόνο με δημόσια αλλά και με ιδιωτικά κεφάλαια, η ταχεία
πρόοδος του προγράμματος δράσης για την ηλεκτρονική Ευρώπη (e-Europe)και η ανάπτυξη της κοινωνικής 
διάστασης με εξασφάλιση όμως της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων έναντι του κινδύνου των
δημογραφικών εξελίξεων. Στον τομέα αυτό η Ε.Ε ασκεί μόνο συντονισμό ενώ η αρμοδιότητα παραμένει στις εθνικές
κυβερνήσεις όπως συμβαίνει και για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής όπου η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα
των δημόσιων οικονομικών είναι αναγκαία και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξυγίανση και τη βιωσιμότητα του
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 

Γ) Η διαχείριση των κοινών συνόρων και η εξάλειψη της παράνομης μετανάστευσης, ενόψη μάλιστα της διεύρυνσης,
αποτελεί υψηλή πολιτική προτεραιότητα της Ε.Ε. Το Ε.Σ χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση
για τη σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης των Συνόρων. Πρέπει να ενισχυθούν οι εταιρικές σχέσεις με τις τρίτες χώρες
για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την υπογραφή
συμφωνιών επανεισδοχής των παράνομων μεταναστών. Σημειώνει με ικανοποίηση την πρόοδο των συζητήσεων με
διεθνείς οργανισμούς (Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας ICAO, Ομάδα των 8) για την καθιέρωση 
βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων σε θεωρήσεις, άδειες διαμονής και διαβατήρια) και την προώθηση του 
Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) με τήρηση του
χρονοδιαγράμματος για την εισαγωγή της αναβαθμισμένης έκδοσης αυτού SIS ΙΙ. 

(Σημείωση: το νέο ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης με βάση βιομετρικά στοιχεία (δακτυλικά αποτυπώματα, ίριδα
του ματιού) είχε σχεδιασθεί να λειτουργήσει πιλοτικά τους δύο τελευταίους μήνες του έτους σε συνεργασία της
Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Εταιριών, του Αεροδρομίου ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’, του διεθνούς αερολιμένα του
Μιλάνου και της αεροπορικής εταιρίας ‘Αλιτάλια’.Στην δοκιμαστική αναγνώριση θα συμμετείχαν επιβάτες σε εθελοντική
βάση. Στην Ελλάδα, όμως, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απαγόρευσε την πιλοτική εφαρμογή. Με την 
απόφαση αυτή αμφισβητείται ουσιαστικά και ο γενικότερος σχεδιασμός για την έκδοση βιομετρικών διαβατηρίων που
προωθείται από την Ε.Ε σε συνεργασία με τις ΗΠΑ). 

Δ) Το Ε.Σ εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
στο Κανκούν του Μεξικού και κατά συνέπεια στην οπισθοχώρηση που συνδέεται με το Αναπτυξιακό Θεματολόγια της
Ντόχα (Doha Development Agenda (DDA), Agenda de Doha pour le développement). Τάσσεται υπέρ της 
συνεννόησης ώστε να εξασφαλιστεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το DDA. 

Ε) Η Ε.Ε είναι σταθερά προσηλωμένη στο σαφή στόχο των δύο κρατών, Ισραήλ και ενός δημοκρατικού 
Παλαιστινιακού Κράτους,στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Οδικού Χάρτη. Ανησυχεί βαθύτατα για την εκκρηκτική
κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή (επιθέσεις αυτοκτονίας των παλαιστινίων εξτρεμιστών, πολεμικά αντίποινα,
εποικισμοί και ανέγερση τείχους από την πλευρά των ισραηλινών, ενδοπαλαιστιανικές συγκρούσεις που οδήγησαν σε 
παραίτηση τον Πρωθυπουργό Μαχμούντ Αμπάς και σε εκλογή του Αχμέντ Κορέϊ ως νέου Πρωθυπουργού). 
Καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις αυτοκτονίας και τις άλλες βίαιες πράξεις, επαναλαμβάνει ότι η καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας απόπου και αν προέρχεται αποτελεί προτεραιότητα για την Ε.Ε. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να 
συμβάλει και η Παλαιστινιακή Αρχή. Αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί λαμβάνοντας όμως μέτρα για την
αποφυγή απωλειών μεταξύ των αμάχων. Ανησυχεί για την χάραξη του λεγόμενου τείχους ασφαλείας στην κατεχόμενη
Δυτική Όχθη και την απόκλιση αυτού από την πράσινη γραμμή. Καλεί το Ισραήλ να κατεδαφίσει τους παράνομους 
οικισμούς πο έχουν ανεγερθεί μετά το Μάρτιο του 2001. 

Ζ) Το Ε.Σ επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά του να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πολιτική και οικονομική
ανασυγκρότηση του Ιράκ στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και κύρια της



  

ομόφωνης απόφασης 1511. Ο ρόλος του ΟΗΕ πρέπει να είναι κυρίαρχος, να υπάρξει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα 
παράδοσης της πολιτικής ευθύνης στον ιρακινό λαό και εύχεται να καταλήξει θετικά η Διάσκεψη των Δωρητών της
Μαδρίτης της 24/12. Για το σκοπό αυτό δεσμεύει ένα κονδύλι 200 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε των 
ετών 2003-2004 για την ανοικοδόμηση του Ιράκ. 



Α25β) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΤΗΣ 12 ΚΑΙ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 

Α25βα) ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Το δεύτερο Ε.Σ επί ιταλικής προεδρίας συνήλθε την 12 και13 Δεκεμβρίου 2003 στις Βρυξέλλες. Το ενδιαφέρον της 
κοινής γνώμης ήταν στραμμένο στη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας για την αποδοχή του σχεδίου του Ευρωπαϊκού
Συντάγματος το οποίο, όπως είχε αποφασισθεί στο Ε.Σ της Θεσσαλονίκης, θα ήταν η βάση των συζητήσεων στη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη. Παρά τις προσπάθειες της Διακυβερνητικής παρέμεινε για συζήτηση ενώπιον του Ε.Σ το 
ζήτημα της ειδικής πλειοψηφίας. Η Ισπανία και η Πολωνία επέμειναν μέχρι τέλος, χωρίς καν να αποδεχθούν 
οποιονδήποτε συμβιβασμό, να εφαρμοσθούν ως προς το σημείο αυτό οι διατάξεις της Συνθήκης της Νίκαιας και δεν
δέχονταν την προτεινόμενη από το σχέδιο διάταξη. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Νίκαιας (βλέπε Κεφάλαιο Α18α) οι 
ψήφοι στο Ε.Σ και τα Συμβούλια των Υπουργών όταν αυτά αποφασίζουν με ειδική πλειψηφία ήταν 29 για τη Γερμανία,
το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία και 27 για την Ισπανία και την Πολωνία. Επιπρόσθετα ανέφερε ότι για
να ληφθεί απόφαση με ειδική πλειοψηφία απαιτείτο πλειοψηφία 74,56% των ψήφων και στην περίπτωση που το Ε.Σ
ενεργεί σαν νομοθέτης μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ανωτέρω ποσοστό πρέπει να
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το ήμισυ των κρατών μελών. Σε περίπτωση που το Ε.Σ δεν ενεργεί σαν νομοθέτης το 
ποσοστό του 74,56% θα πρέπει να αντιπροσωπεύει κράτη μέλη που συγκεντρώνουν το 62% του πληθυσμού της Ε.Ε.
Το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος όριζε ότι ειδική πλειοψηφία είναι η πλειοψηφία των κρατών μελών που
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 60% του πληθυσμού της Ε.Ε. Σε περίπτωση που αποφασίζει χωρίς πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής η απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία συνίσταται στα δύο τρία των κρατών μελών που πρέπει να
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 60% του πληθυσμού της Ε.Ε. Πρόθεση των μεγάλων κρατών και ιδιαίτερα της
Γερμανίας και της Γαλλίας, που υποστηρίζετο σθεναρά από την Ελλάδα, τις χώρες της Μπενελούξ και άλλα κράτη,
ήταν η δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε μια διευρυμένη Ε.Ε των 25 κρατών. Η Ισπανία και η Πολωνία δεν 
αποδέχοντο τη νέα ρύθμιση διότι εξασθένιζε τη βαρύτητα των ψήφων τους στο Ε.Σ όταν αποφάσιζε με ειδική
πλειοψηφία και αυτό πράγματι αφορούσε περίπου το 80% των αποφάσεων. Η επιμονή των δύο αυτών χωρών και η
έλλειψη της κατάλληλης προετοιμασίας από την ιταλική προεδρία οδήγησαν σε πλήρες ναυάγιο το Ε.Σ για το κρίσιμο
θέμα της υιοθέτησης του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Οι αναλυτές απέδιδαν την αποτυχία σε βαθύτερα αίτια και
ιδιαίτερα: α) στη διάσταση των απόψεων για τη μορφή της Ε.Ε και το συναφή διαχωρισμό μεταξύ των φεντεραλιστών
από τη μια πλευρά και των υποστηρικτών του διακυβερνητικού χαρακτήρα της Ένωσης από την άλλη β) το 
διαχωρισμό μεταξύ ευρωπαϊστών και φιλοατλαντιστών με τους τελευταίους να θεωρούν την Ε.Ε απλά σαν θεσμό
διακρατικής συνεργασίας κύρια σε οικονομικά θέματα και να απορρίπτουν το βάθεμα της πολιτικής ένωσης της
Ευρώπης αποβλέποντας μόνο στη στήριξη του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Οι αντιδράσεις από την παταγώδη αποτυχία εκ 
μέρους της Γερμανίας, της Γαλλίας και των άλλων κρατών που προωθούν το ομοσπονδιακό μοντέλο υπήρξαν
έντονες. Υπενθύμισαν τη δυνατότητα που τους παρέχεται από τη Συνθήκη για διευρυμένες συνεργασίες μεταξύ
κρατών μελών, δηλαδή για την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Όσοι επιθυμούν μπορεί να προχωρήσουν πιο γρήγορα
από τους άλλους ιδιαίτερα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Πάντως, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
στο μέλλον συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, ισχύει και μετά τη διεύρυνση η Συνθήκη της Νίκαιας. Το ερώτημα 
είναι εάν μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά η Ε.Ε των 25 κρατών μελών χωρίς ένα ευέλικτο πλαίσιο λήψης 
αποφάσεων. 

Α25ββ) ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Σ ΤΗΣ 12 και 13.12.2003 

Το Ε.Σ έλαβε αποφάσεις, μεταξύ άλλων, και για τα επόμενα θέματα: 

1) Ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Δράση για την Οικονομική Μεγέθυνση (European Action for Growth, Action européenne 
pour la croissance) με βάση την έκθεση που υπέβαλαν το ECOFIN, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η δράση καλύπτει επενδύσεις στις: α) υποδομές των διευρωπαϊκών δικτύων-ΔΕΔ 
(Trans-European Network infrastructure-TENs, l’infrastructure des réseaux transeuropéens-RTE) που περιλαμβάνουν 
τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια και β) καινοτομίες, έρευνα και ανάπτυξη. Η χρηματοδότηση θα
εξασφαλισθεί από δάνεια της ΕΤΕπ, από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, από συνεισφορά της Ε.Ε και από ιδιωτικά 
κεφάλαια. 

2) Εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με τη συμφωνία για τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (take-over bids, offres 
publiques d’ acquisition) που αποτελεί συστατικό στοιχείο της δράσης για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και
υπενθυμίζει ότι με βάση το πλαίσιο της συμφωνίας της Θεσσαλονίκης πρέπει να εγκριθεί το κοινοτικό δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας. 

3) Για τον τομέα της απασχόλησης υιοθετεί τις παρατηρήσεις της έκθεσης της ομάδας εργασίας υπό τον πρώην
Πρωθυπουργό των Κάτω Χωρών Βιμ Κοκ. Η έκθεση επισημαίνει για μια ακόμα φορά ότι η οικονομική μεγέθυνση είναι
ανεπαρκής και η ανεργία ευρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα και προτείνει: α) αύξηση της προσαρμοστικότητας των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων β) προσέλκυση περισσοτέρων ανθρώπων στην αγορά εργασίας γ) μεγαλύτερες 
και πιο αποτελεσματικές επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο δ) εξασφάλιση της πραγματικής εφαρμογής των 
μεταρρυθμίσεων με καλύτερη διακυβέρνηση. 

4) Ιδρύεται Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα κοινά σύνορα
(European Agency for the Management of Operational Cooperation at the Common Borders, Agence européenne 
pour la gestion de la cooperation opérationelle aux frontières communes) και καλείται το Συμβούλιο Υπουργών
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) να ολοκληρώσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε ο



  

Οργανισμός να είναι από 1.1.2005 επιχειρησιακά έτοιμος να λειτουργήσει. 

5) Συμφωνεί με τις δύο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κανονισμούς του Συμβουλίου σχετικά με τα
βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία (biometric identifiers, élements d’ indentification biométrique) όπως τα δακτυλικά 
αποτυπώματα και η ίριδα του ματιού και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την εισαγωγή τους
στα διαβατήρια. 

6) Εκφράζει την ικανοποίησή του για τα σημαντικά βήματα που έχει πραγματοποιήσει η Τουρκία με τη δέσμη
νομοθετικών μέτρων ώστε να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες 
ιδιαίτερα στους τομείς της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας και λειτουργίας της δικαστικής εξουσίας, των θεμελιωδών 
ατομικών ελευθεριών, της ευθυγράμμισης των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων με την ευρωπαϊκή πρακτική, την 
κατάσταση στις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας και τα πολιτιστικά δικαιώματα. Η διευθέτηση του πολιτικού 
προβλήματος της Κύπρου θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες προσχώρησης της Τουρκίας. 

7) Επαναλαμβάνει την προτίμησή του για την ένταξη μιας ενωμένης Κύπρου από 1.5.2004 στην Ε.Ε. Απευθύνει 
έκκληση για επανέναρξη του διαλόγου με βάση το σχέδιο Ανάν. Η Ε.Ε θα λάβει υπόψη της τους όρους ενός 
διακανονισμού σύμφωνα με τις αρχές που αποτελούν τα θεμέλια της Ε.Ε. Μετά τον διακανονισμό, η Ε.Ε θα 
παράσχει χρηματοδοτική συνδρομή στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. 

8) Μετά τη σύνοδο Ε.Ε- Δυτικών Βαλκανίων της Θεσσαλονίκης, σημειώνονται θετικές εξελίξεις για το μέλλον της 
περιοχής που αναντίρρητα ανήκει στην Ε.Ε. Υποβλήθηκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ετοιμότητα της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να διαπραγματευθεί μία συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης (SAA-Stabilisation and 
Association Agreement, ASA-Accord de stabilisation et d’ association) και εκπονείται παρόμοια έκθεση για τη Σερβία-
Μαυροβούνιο ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας με την Αλβανία και τελούν υπό
επικύρωση SAA με την Π.Γ.Δ.Μ και την Κροατία Η αίτηση της Κροατίας για προσχώρηση στην Ε.Ε εξετάζεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα υποβάλει τη γνώμη της την άνοιξη του 2004. Πάντως, σε ορισμένες περιπτώσεις ο
ρυθμός των μεταρρυθμίσεων στις χώρες αυτές είναι αργός και ιδίως πρέπει να επιταχυνθεί στη δημόσια διοίκηση, το 
νομικό σύστημα και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. 

9) Η Ευρωμεσογειακή σχέση αναπτύσσεται ικανοποιητικά. Σημαντική είναι η απόφαση του ECOFIN να αναπτύξει
περαιτέρω τον ευρωμεσογειακό φορέα επενδύσεων και εταιρικής σχέσης (FEMIP, Facility for Euro-Mediterranean
Investment and Partnership, Facilité euro-mediterrannéenne d’ investissement et de partenariat). Καλεί το ECOFIN να 
αξιολογήσει τη δυνατότητα σύστασης μέχρι το Δεκέμβριο του 2006 θυγατρικής εταιρίας που να ανήκει κατά
πλειοψηφία στην ΕΤΕπ ειδικά για τις μεσογειακές χώρες. 

10) Για την ειρηνική επίλυση του Ισραηλινο-Παλαιστινιακού προβλήματος, επαναλαμβάνει την προσήλωσή της στον 
οδικό χάρτη και τη σύσταση δύο κρατών, καλεί την Παλαιστινιακή Αρχή να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και την
ακραία βία και το Ισραήλ να κατεδαφίσει του οικισμούς που ανεγέρθηκαν μετά τον Μάρτιο του 2001 ενώ δεν συμφωνεί 
με την απόκλιση του τείχους ασφαλείας από την πράσινη γραμμή. 

11) Εγκρίνει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (European Security Strategy, Stratégie européenne de securité) 
και συγχαίρει τον ΓΓ/ΥΕ Χαβιέ Σολάνα Μαδαριάγα για τις προσπάθειες που κατέβαλε. Ζητά από την επόμενη
Προεδρία και τον Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να 
παρουσιάσουν προτάσεις για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Οι αρχικές εργασίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
την αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση με κύριο άξονα τον ΟΗΕ, τον αντιτρομοκρατικό αγώνα, μια στρατηγική 
έναντι της περιοχής της Μέσης Ανατολής και μια περιεκτική πολιτική έναντι της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ενώ επιβεβαιώνει 
την ετοιμότητα και την επιθυμία της Ε.Ε να αναλάβει από το ΝΑΤΟ την ειρηνευτική και στρατιωτική αποστολή στη
χώρα αυτή. 

12) Υποστηρίζει την ιδέα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και χαιρετίζει το σχετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα από
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. 


