A27) ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ
Α27α) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΤΗΣ 4-5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004
Το πρώτο Ε.Σ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού των Κάτω Χωρών χαιρέτησε την υπογραφή στη Ρώμη, στις 29
Οκτωβρίου 2004, από όλα τα κράτη μέλη της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης. Η Συνθήκη πρέπει
να επικυρωθεί στη συνέχεια και από τα 25 κράτη μέλη με αποφάσεις των εθνικών κοινοβουλίων ή με δημοψηφίσματα.
Ασχολήθηκε κύρια με την προετοιμασία της ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής της Λισαβόνας και
επιπρόσθετα με το πρόγραμμα της Χάγης που αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και με θέματα
εξωτερικής πολιτικής ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για το νέο κατάλογο των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την
περιπέτεια Μπουτιλιόνε.
Α27 αα) Στρατηγική της Λισαβόνας: προετοιμασία της ενδιάμεσης επανεξέτασης
● Το Ε.Σ υπογράμμισε τη σημασία της ενδιάμεσης επανεξέτασης (Mid-Term Review) που θα πραγματοποιηθεί κατά
την εαρινή του σύνοδο του 2005 για την παροχή νέας ώθησης στη Στρατηγική της Λισαβόνας και εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την παρουσίαση του θέματος από τον πρώην Πρωθυπουργό των Κάτω Χωρών Βιμ Κοκ που είναι
Πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου (High-Level Group). Η ομάδα αυτή επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη
σχετική προετοιμασία. Το Ε.Σ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις έως τον
Ιανουάριο του 2005. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των κρατών μελών, την επικείμενη
επανεξέταση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων όπως εκφράζονται μέσω
της Τριμερούς Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής (Tripartite Social Summit).
● Σημείωσε με ικανοποίηση ότι έχει αναληφθεί πρόγραμμα δράσεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας και έχει
επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων και την
προσαρμογή των μεθόδων εργασίας για πρόγραμμα απλούστευσης όπως προβλέπεται στη Διοργανική Συμφωνία για
τη βελτίωση της νομοθεσίας (Inter-institutional Agreement on Better Lawmaking).
● Χαιρέτησε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN της 21.10.2004 ιδιαίτερα για την εκπόνηση κοινής μεθόδου
μέτρησης του διοικητικού φόρτου και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που αφορά την απλούστευση της
υφισταμένης κοινοτικής νομοθεσίας την οποία θα συζητήσει κατά την εαρινή σύνοδο του 2005.
● Επισημαίνει τη σπουδαιότητα των δημογραφικών παραγόντων για τη διαμόρφωση της μελλοντικής οικονομικής και
κοινωνικής εξέλιξης της Ευρώπης. Απευθύνει προτροπή για την κατάρτιση ενός Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νέα
Γενιά (European Pact for Youth).
Α27 αβ) Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: το Πρόγραμμα της Χάγης
Η Ε.Ε πρέπει να υιοθετήσει αποτελεσματικότερη κοινή προσέγγιση για τα διασυνοριακά προβλήματα όπως η
παράνομη μετανάστευση, η εμπορία ανθρώπων, η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Το Ε.Σ εγκρίνει το νέο
πολυετές πρόγραμμα που αποκαλείται Πρόγραμμα της Χάγης και αντανακλά τις φιλοδοξίες που περιέχονται στη
Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης. Το Πρόγραμμα της Χάγης ασχολείται με όλες τις πτυχές των
πολιτικών που αφορούν το Χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής
τους διάστασης και συγκεκριμένα τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια, το άσυλο και τη μετανάστευση, τη
διαχείριση των συνόρων, την ενσωμάτωση των μεταναστών, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του
οργανωμένου εγκλήματος, τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία και το αστικό δίκαιο και τη στρατηγική για τα
ναρκωτικά. Αποδίδει ζωτική σημασία στη δημιουργία κατάλληλων ευρωπαϊκών νομικών μέσων και την ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών καθώς και την έγκαιρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων.
Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει το 2005 σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα για την έγκριση και
εφαρμογή των μέτρων.
Α27 αγ) Εξωτερικές Υποθέσεις
● Το Ε.Σ εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στο Σουδάν/Νταρφούρ και επαναβεβαιώνει την υποστήριξή
του στην Αφρικανική Ένωση και την προθυμία του για παροχή βοήθειας και εμπειρογνωμόνων.
● Συνάντησε τον Πρωθυπουργό του Ιράκ Αλλάουϊ και επανέλαβε την υποστήριξή του στη διαδικασία διεξαγωγής
ελεύθερων εκλογών.
● Παραμένει προσηλωμένο στη λύση των δύο κρατών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης με βάση τον Οδικό Χάρτη και
χαιρετίζει την απόφαση του ισραηλινού κοινοβουλίου (Κνεσέτ) για την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από
τη λωρίδα της Γάζας και από μέρος του βορείου τμήματος της Δυτικής Όχθης.

Α27β) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΤΗΣ 16-17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
Το δεύτερο Ε.Σ επί της προεδρίας των Κάτω Χωρών συζήτησε τα θέματα της διεύρυνσης, της τρομοκρατίας, τις αρχές
του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013, το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και διάφορα άλλα θέματα.
Α27βα) Διεύρυνση
● Βουλγαρία και Ρουμανία. Το Ε.Σ επισημαίνει ότι όλα τα κεφάλαια έκλεισαν προσωρινά και εκφράζει την επιθυμία
όπως οι δύο χώρες ενταχθούν στην Ε.Ε από 1.1.2007. Για το σκοπό αυτό ζητά να οριστικοποιηθεί η Συνθήκη
προσχώρησης των δύο αυτών χωρών ώστε να υπογραφεί τον Απρίλιο του 2005. Η Ε.Ε θα εξακολουθήσει να
παρακολουθεί την προετοιμασία αυτών ιδιαίτερα στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων και
ειδικά για τη Ρουμανία και στους τομείς του Ανταγωνισμού και του Περιβάλλοντος.
● Κροατία. Καλεί τη χώρα αυτή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για πλήρη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο πρόταση για πλαίσιο
διαπραγματεύσεων με την Κροατία με σκοπό την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων την 17.3.2005.
● Τουρκία. Το Ε.Σ αναγνωρίζει την αποφασιστική πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διαδικασία μεταρρύθμισης και
ελπίζει στην ολοκλήρωση αυτής ιδιαίτερα στον τομέα των θεμελιωδών ελευθεριών και τον πλήρη σεβασμό των
ανθρώπινων δικαιωμάτων περιλαμβανομένης της πολιτικής μηδενικής ανοχής έναντι των βασανιστηρίων και της
κακής μεταχείρισης των κρατουμένων. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Τουρκίας να υπογράψει το
Πρωτόκολλο σχετικά με τη προσαρμογή της Συμφωνίας της Άγκυρας, δεδομένης της προσχώρησης 10 νέων κρατών
μελών. Πρόκειται για τη συμφωνία τελωνειακής σύνδεσης που πρέπει να επεκταθεί στα νέα κράτη μέλη
περιλαμβανομένης και της Κύπρου. Με δεδομένο ότι η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, η
υπογραφή της ανωτέρω συμφωνίας αποτελεί μία έμμεση αναγνώριση ώστε να αρθεί και αυτό το εμπόδιο. Εφόσον η
Τουρκία υπογράψει το Πρωτόκολλο οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν στις 3 Οκτωβρίου του 2005. Όσον
αφορά τα ανεπίλυτα διασυνοριακά προβλήματα με την Ελλάδα, το Ε.Σ επιμένει ότι αυτά πρέπει να υποβάλλονται για
επίλυση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όμως, σχετικά με την προσχώρηση της Τουρκίας τέθηκαν και άλλες
σημαντικές προϋποθέσεις. Το Συμβούλιο θα θεσπίσει ομόφωνα κριτήρια αξιολόγησης για το προσωρινό κλείσιμο των
κεφαλαίων και εφόσον απαιτείται και για το άνοιγμα κάθε κεφαλαίου. Ενδέχεται να συζητηθεί η πιθανότητα μακράς
μεταβατικής περιόδου, παρεκκλίσεων, ειδικών ρυθμίσεων ή ειδικών ρητρών διασφάλισης δηλαδή ρητρών που θα είναι
διαρκώς διαθέσιμες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περιλάβει τα στοιχεία αυτά στις προτάσεις της για κάθε πλαίσιο όπως
η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, οι διαρθρωτικές πολιτικές ή η γεωργία. Τα μέτρα αυτά μπορούν να
εφαρμοσθούν και για άλλες υποψήφιες χώρες.
Α27ββ) Τρομοκρατία
Το Ε.Σ εμμένει στον πάγιο στόχο του για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με παράλληλο σεβασμό των ατομικών
δικαιωμάτων. Περαιτέρω πρόοδος πρέπει να επιτευχθεί στην πρακτική και επιχειρησιακή συνεργασία, ιδιαίτερα μέσω
της Interpol και της ειδικής ομάδας των Αρχηγών Αστυνομίας (Police Chiefs Task Force), την ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των κρατών μελών, της Interpol και της Eurojust, την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με την απώλεια και κλοπή
διαβατηρίων και στην αξιολόγηση των εθνικών δομών ώστε η όλη πρόοδος στους ανωτέρω τομείς να ολοκληρωθεί
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2005. Στο πεδίο της δικαστικής συνεργασίας, απαιτείται πρόοδος για τη βελτίωση της
ανταλλαγής πληροφοριών αναφορικά με τα ποινικά μητρώα, τη διατήρηση δεδομένων των τηλεπικοινωνιών και το
ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων. Στον τομέα της ασφάλειας των συνόρων και των
εγγράφων, απαιτείται ενίσχυση της ασφάλειας των διαβατηρίων της Ε.Ε με την προσθήκη βιομετρικών στοιχείων
(εικόνα προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα) και η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Σύνορα μέχρι το
Μάιο του 2005.
Α27βγ) Δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013
Το ανωτέρω πλαίσιο πρέπει να διέπεται από την αρχή της δημοσιονομικής εξυγίανσης σε όλους τους τομείς δράσης
ενώ θα διατηρηθεί το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων στο σημερινό επίπεδο του 1,24% του ΑΕΕ (Ακαθάριστο Εγχώριο
Εισόδημα (GNI, Gross National Income) της Ε.Ε. Απαιτείται η απλούστευση του συστήματος και ουσιαστική πρόοδος
στις επαφές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε η
επόμενη προεδρία να είναι σε θέση να παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσματα.
Α27βδ) Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και Εξωτερικές υποθέσεις ΕΠΑΑ
Το Ε.Σ ενέκρινε τη στρατηγική για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2005-2012 που θα ενσωματωθεί στο Πρόγραμμα της
Χάγης. Θα αποτελέσει βασικό μέσο για την ουσιαστική αντιμετώπιση της χρήσης και της παράνομης εμπορίας
ναρκωτικών. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη καθιέρωση κοινών βασικών αρχών για την πολιτική των κρατών
μελών όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών. Οι αρχές αυτές πρέπει να αναπτυχθούν με βάση τις κοινές εμπειρίες
και τις βέλτιστες πρακτικές.
Το Ε.Σ ενέκρινε την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της Ε.Ε για τη διάδοση των όπλων μαζικής

καταστροφής (ΟΜΚ, Weapons of Mass Destruction, WMD) και σημείωσε την πρόοδο στον τομέα αυτό σχετικά με τις
σχέσεις με τρίτες χώρες και τη στενή συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, International
Atomic Energy Agency, IAEA) και τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ, Organisation on
Proliferation of Chemical Weapons, OPCW).
Α27βε) ΕΠΑΑ
Το Ε.Σ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχή έναρξη την 2.12.2004 της στρατιωτικής επιχείρησης ALTHEA
της Ε.Ε στη Βοσνία –Ερζεγοβίνη. Σημείωσε επίσης την επιτυχία των τριών συνεχιζόμενων αποστολών της ΕΠΑΑ
(Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, ESDP (European Security and Defense Policy) και συγκεκριμένα α) της
αστυνομικής αποστολής στη Βοσνία –Ερζεγοβίνη β) της EUPOL PROXIMA στη FYROM και γ) της αποστολής
κράτους δικαίου ΘΕΜΙΣ στη Γεωργία.

