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Το μοναδικό επί της προεδρίας της Φινλανδίας Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέπεσε με δύο 
σημαντικά γεγονότα: α) την είσοδο από 1.1.2007 της Βουλγαρίας και Ρουμανίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση β) την είσοδο από 1.1.2007 της Σλοβενίας στη ζώνη του ευρώ. 
● Σημαντική απόφαση του Ε.Σ υπήρξε η υιοθέτηση των Συμπερασμάτων για την Τουρκία 
του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (ΣΓΥΕΣ, GAERC)                            
για την αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ε.Ε σε οκτώ κεφάλαια: α) Κεφάλαιο 
1, ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων β) Κεφάλαιο 3, δικαίωμα εγκατάστασης και 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών γ) Κεφάλαιο 9, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δ) Κεφάλαιο 11, 
γεωργία και αγροτική ανάπτυξη ε) Κεφάλαιο 13, αλιεία ζ) Κεφάλαιο 14, πολιτική μεταφορών  
η) Κεφάλαιο 29, τελωνειακή ένωση και θ) Κεφάλαιο 30, εξωτερικές σχέσεις. Ήταν  μία 
συμβιβαστική λύση λόγω της άρνησης της Τουρκίας να συμμορφωθεί με το άνοιγμα των 
τουρκικών λιμανιών στα εμπορικά πλοία της Κύπρου ενώ τονιζόταν ότι η Τουρκία πρέπει να 
εντείνει την προσπάθειά της για να ενισχύσει την ελευθερία της έκφρασης, τη θρησκευτική 
ελευθερία, τα δικαιώματα των γυναικών, των μειονοτήτων, του ελευθέρου εμπορίου και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, τον έλεγχο της πολιτικής εξουσίας επί των ενόπλων δυνάμεων 
και την εξασφάλιση σχέσεων καλής γειτονίας. 
● Η προεδρία της Φινλανδίας υπέβαλε στο Ε.Σ αξιολόγηση των διαβουλεύσεων με τα κράτη 
μέλη σχετικά με τη Συνταγματική Συνθήκη και αποφασίσθηκε όπως τα αποτελέσματα αυτών 
διαβιβασθούν στην επόμενη προεδρία της Γερμανίας. 
● Το Ε.Σ χαιρέτησε την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ και τόνισε 
ότι για να διατηρηθεί η ικανότητα ενσωμάτωσης πρέπει τα νέα κράτη να αναλάβουν στο 
ακέραιο τις υποχρεώσεις μέλους η δε Ε.Ε πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά και μετά τη 
διεύρυνση. Ιδιαίτερα, πρέπει να εξετασθούν τα ακανθώδη προβλήματα των μεταρρυθμίσεων 
στη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη και η καταπολέμηση της δωροδοκίας. Επιβεβαιώνει 
ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται μέσα στην Ε.Ε αλλά η προσπάθεια ένταξης 
πρέπει να εστιάζεται στη συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις προϋποθέσεις 
της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, επικροτεί την έναρξη διαπραγματεύσεων για 
τη χορήγηση θεωρήσεων (visas) και την επανεισδοχή και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη 
Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA, Central European Free 
Trade Agreement). 
● Το Ε.Σ συζήτησε το θέμα της μετανάστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων στο χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Πρέπει να ενισχυθεί ο 
διάλογος με τις τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης των μεταναστών, να επεκταθεί η 
εταιρική σχέση της Ε.Ε με τα Αφρικανικά και Μεσογειακά κράτη, να αναπτυχθούν οι χώρες 
καταγωγής των μεταναστών και ιδιαίτερα να ενισχυθούν οι υποδομές αυτών και να ληφθούν 
μέτρα για την επιστροφή και επανεισδοχή, την αποτελεσματική εξακρίβωση των ταυτοτήτων 
και τον εφοδιασμό με έγγραφα. Να ενισχυθεί η ικανότητα του FRONTEX για την καλύτερη 
διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, την παροχή τεχνικού εξοπλισμού στα κράτη μέλη που 
αποτελούν τα σύνορα της Ε.Ε και κύρια να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό σύστημα 
παρακολούθησης των νοτίων θαλασσίων συνόρων και να συσταθεί μόνιμο Μεσογειακό 
Δίκτυο Περιπολίας των Ακτών (MEDSEA). Να αντιμετωπισθεί η νόμιμη μετανάστευση με 
πολιτικές ενσωμάτωσης με παράλληλο σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων και μέχρι τα τέλη 
του 2010 να υλοποιηθεί το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα για το Άσυλο. 
● Το Ε.Σ επανέλαβε τις θέσεις του για την καινοτομία, την ενέργεια και την αλλαγή του 
κλίματος και ζήτησε την επιτάχυνση της προόδου λήψης των πρακτικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων. Συνέστησε τη συνολική συζήτηση του θέματος της 
εξισορρόπησης της ευελιξίας και της ασφάλειας στην εργασία (flexicurity). 
● Τέλος, το Ε.Σ επανέλαβε τις θέσεις του για τα προβλήματα που αφορούν το Κοσσυφοπέδιο, 
την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, το Λίβανο, το Ιράν, το Αφγανιστάν και τις 
ειρηνευτικές αποστολές στην Αφρική. 
 
 


