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ϋί) I [Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σήμερα ότι οι συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και 

—'ϊ/Ανατολικής Ευρώπης που το επιθυμούν θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η προσχώρηση 

θα πραγματοποιηθεί από τη στιγμή που μια συνδεδεμένη χώρα θα είναι ικανή να αναλάβει τις 

υποχρεώσεις του μέλους, δηλαδή εφόσον πληροί τις απαιτούμενες οικονομικές και πολιτικές

προϋποθέσεις.

Για τη συμμετοχή απαιτείται η υποψήφια χώρα να έχει επιτύχει τη σταθερότητα των θεσμών που 

εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό και την 

προστασία των ιιειονοτήτων, την ύπαρξη οικονομίας της αγοράς που να λειτουργεί, καθώς και την

I ικανότητη η\/τΐ| ι γγ ώ π ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάμεων της αγοράς στα πλαίσια της

Ενωσης. Η συμμετοχή προϋποθέτει την ικανότητα των υποψηφίων να αναλάβουν τις υποχρεώσεις

του μέλους, μεταξύ των οποίων και την υιοθέτηση των στόχων της πολιτικής, οικονομικής και

.νομισματικής ένωσης.

Η ικανότητα της Ενωσης να απορροφήσει νέα μέλη χωρίς να επιβραδυνθεί η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση αποτελεί ένα άλλο σημαντικό συνεκτιμητέο στοιχείο προς το συμφέρον τόσο της 

Ενωσης όσο και των υποψήφιων χωρών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο που 

θα σημειώνεται σε κάθε συνδεδεμένη χώρα προς την πλήρωση των προϋποθέσεων προσχώρησης 

στην Ενωση και θα συνάγει τα προσήκοντα συμπεράσματα.

¡ν) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι η μελλοντική συνεργασία με τις συνδεδεμένες χώρες θα 

προσανατολίζεται προς το στόχο της προσχώρησής τους, που έχει πλέον καθοριστεί ρητά. Εν 

προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής :
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Οι γνώμες της Επιτροπής και οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση

23. Οι γνώμες της Επιτροπής για τα υποψήφια κράτη αποτελούν μία καλή συνολική ανάλυση της
κατάστασης που επικρατεί σε κάθε υποψήφιο κράτος, με βάση τα κριτήρια προσχώρησης που όρ:σε 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης. Η προοπτική της προσχώρησης αποτελεί μία μοναδικέ, 
παρότρυνση στα υποψήφια κράτη να επισπεύσουν την εφαρμογή πολιτικών που θα είναι σύμφωνες 
με το κεκτημένο της Ένωσης. Η μεταφορά του κεκτημένου της Ένωσης στο εσωτερικό δίκαιο 
συνιστά ένα αναγκαίο αλλά όχι επαρκές στοιχείο, διότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί και η 
αποτελεσματική εφαρμογή του.

24. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της συνεχούς προσέγγισης του
κοινοτικού επιπέδου εκ μέρους των υποψήφιων κρατών όσον αφορά τις κλαδικές πολιτικές, ιδίως δε 
την εσωτερική αγορά και τις συναφείς πολιτικές, και της αρμονικής λειτουργίας των κοινοτικών
πολιτικών μετά την προσχώρηση.

25. Ο σεβασμός των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων προσχώρησης. Τα οικονομικά κριτήρια και η ικανότητα ανάληψης των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την προσχώρηση πρέπει, όπως στο παρελθόν, έτσι και τώρα να 
εκτιμώνται υπό μελλοντική και δυναμική προοπτική.

26. Η απόφαση να αρχίσουν διαπραγματεύσεις δεν συνεπάγεται ότι θα ολοκληρωθούν όλες μαο. Η 
ολοκλήρωσή τους και η επακόλουθη προσχώρηση των διαφόρων υποψήφιων κρατών θα εξαρτηθοίΛ 
από τον σεβασμό των κριτηρίων της ΚοπεγτήΥΗΡ και από την ικανότητα της Ένωσης να αφομοιώσε.

νέα μέλη.' >



27. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να συγκαλέσει, την Άνοιξη του 1998, διμερείς διακυβερνητικό: 
διασκέψεις για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την 
Εσθονία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβενία σχετικά με τις προϋποθέσεις τπς ένταξής τους 
στην Ένωση κα. τις συνακόλουθες προσαρμογές των συνθηκών. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα 
βασίζονται στο γενικό διαπραγματευτικό πλαίσιο που όρισε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 1997.

Παράλληλα, η προετοιμασία των διαπραγματεύσεων με τη Ρουμανία, τη Σλοβακία τη Λεττονία, τη 
Λιθουανία και τη Βουλγαρία, θα επιταχυνθεί βάσει αναλυτικής εξέτασης του κεκταμένου της Ένωσπα 
Η προετοιμασία αυτή μπορεί επίσης να συζητεπαι σε διμερείς συνεδριάσεις υπο_αγικού επιπέδου με 
τα κράτη μέλη της Ένωσης.

Η προσχώρηση της Κύπρου θα πρέπει να αποβεί προς όφελος όλων των κοινοτήτων και να συμβάλε. 
στην εσωτερική ειρήνη και τη συμφιλίωση. Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης θα επηρεάσουν 
θετικά την προσπάθεια πολιτικής επίλυσης του Κυπριακού δια της οδού των συναυλιών υπό την 
αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που θα πρέπει να συνεχισθούν εν όψειτης δημιουργίας 
μιας δικοινοτικής και.διζωνικής ομοσπονδίας. Στα πλαίσια αυτά, το Ευρωπαϊκό Σ-υβούλιο ζητεί να 
υλοποιηθεί στην πράξη η βούληση της Κυπριακής Κυβέρνησης να συμπεριλάβει α/ππροσώπους τηο 
τουρκοκυπριακής κοινότητας στην ανππροσωπία των διαπραγματεύσεων προσχώρησης. 
Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το αίτημα, θα αναληφθούν οι αναγκαίες επαφέ: από την Προεδρία 

και την Επιτροπή.

/·• /



Συμπεράσματα της Προεδρίας - Λουξεμβούργο, 12 και 13Δεκεμβρίου 1997

δ. Διαδικασία παρακολούθησης

29. Η εξέταση της προόδου κάθε υποψηφίου κράτους της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ποος την 
κατεύθυνση της προσχώρησης, σε σχέση με τα κριτήρια της Κοπσ/χάγης και ειδικότερα ωσ προς το· 
ρυθμό υιοθέτησης του κεκτημένου της Ένωσης, θα περιλαμβάνεται, για το καθένα από τα r αχάτη 
αυτά, σε τακτικές εκθέσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, συνοδευόμενες ενδεχομένως από 
συστάσεις για την έναρξη διμερών διακυβερνητιών διασκέψεων, και αυτό ήδη από τα τέλη του 199Ε 
Πριν από τις εν λόγω εκθέσεις, η εφαρμογή των εταιρικών σχέσεων για την προσχώρηση και η 
πρόοδος υιοθέτησης του κεκτημένου θα εξετάζονται με κάθε υποψήφιο κράτος, στο πλαίσιο των 
οργάνων των ευρωπαϊκών συμφωνιών. Οι εκθέσεις της Επιτροπής θα χρησιμεύουν ως βάση για τις 
αναγκαίες αποφάσεις στα πλαίσια του Συμβουλίου όσον αφορά τη διεξαγωγή ή την επέκταση των 
διαπραγματεύσεων προσχώρησης και σε άλλους υποψηφίους. Στα πλαίσια αυτά, η Επιτροπή θα 
συνεχίσει να ακολουθεί τη μέθοδο που επελέγη με την Ατζέντα 2000 για την εκτίμηση τηψ ικανότητα; 
των υποψηφίων κρατών να πληρούν τα οικονομικά κριτήρια και να εκπληρούν τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την προσχώρηση.

30. Θα πρέπει να διατηρηθεί μία δυναμική προσέγγιση στην αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται 
από τα υποψήφια κράτη στο πλαίσιο των τακτικών εκθέσεων που θα υποβάλλει η Επιτροπή στο 

Συμβούλιο.

Μια ευρωπαϊκή ατρατηνικπ νια την Τουρκία

( 3 0  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την επιλεξιμότητατηςϊουκίας για προσχώρηση σπτ· 
Ευρωπαϊκή ΊΘ/ωση. Αυτή θα κριθεί βάσει των αυτών κριτηρίων μετά άλλα υποψήφιο κράτη. 
Δεδομένου ότι δεν υφίστανται όλες οι πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις οι οποίες θα _ 
επέτρεπαν να εξετασθείτο ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων προσχώρησης, το Ευρωπαϊκό Σωμβούλι: 
θεωρεί ότι πρέπει ωστόσο να καθορισθεί μία στρατηγική προκειμένου να προετοιμασθεί η Τουρκία 
για την προσχώρηση με την προσέγγισή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς.



32. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να συνίσταται σε
ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Συμφωνίας της Άγκυρας, 
περαπέρω εμβάθυνση της τελωνειακής ένωσης, 
εφαρμογή της χρηματοδοτικής συνεργασίας,
προσέγγιση των νομοθεσιών και υιοθέτηση του κεκτημένου-της Ένωσης και 
συμμετοχή, αποφασιζόμενη κατά περίπτωση, σε ορισμένα προγράμματα και ορισμένους 
οργανισμούς, κατ’αναλογίαντωνπροβλεπομένων στις παραγράφους 19 και 21.

33. Η στρατηγική θα επανεξετασθεί από το Συμβούλιο Σύνδεσης, ιδίως βάσει του άρθρου 28 της 
Συμφωνίας Σύνδεσης, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων της Κοπεγχάγης κοίτης θέσης του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1997.

34. Επιπλέον, η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη θα επιτρέψει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την Τουρκία να ενισχύσουντο διάλογο και τη συνεργασία τους στους τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος.

35. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση των δεσμών της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση εξαρτάται επίσης : από τη συνέχιση των πολιτικών και οικονομικών μεταοουθμίσεων που έχε 
αρχίσει το κράτος αυτό, ιδίως προκειμένου να ευθυγραμμίσει τα πρότυπα και τη. πρακτική του στον 
τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων προς τα πρότυπα και την πρακτική που ισχύουν στην Ευρωπαίιη 
Ένωση, από τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων, από την καθιέρωση ικανοποιητικών και 
σταθερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, από τη διευθέτηση των διαφορών ιδίως 
διά της δικαστικής οδού, ειδικότερα δε από το Διεθνές Δικαστήριο, καθώς και απο την υποστήριξη 
των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τον πολιτικό διακανονισμό του 
Κυπριακού, με βάση τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

36. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε με τους προσανατολισμούς που π,ροέκυψσν κατά το Συμβούλσ 
Γενικών Υποθέσεων της 24ης Νοεμβρίου 1997 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων μεταξύ της Ένωσ-c 
και της Τουρκίας και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ 

10 ΚΑΙ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999
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ΕΙΣΑ ΓΩΓΗ

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνήλθε στο Ελσίνκι στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 1999. Ενέκρινε το 
Διάγγελμα για τη Νέα Χιλιετία. Έλαβε ορισμένες αποφάσεις οι οποίες συνιστούν ένα νέο 
στάδιο στη διαδικασία διεύρυνσης. Ελήφθησαν επίσης μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η 
ίδια η Ένωση θα έχει αποτελεσματικά, αναμορφωμένα θεσμικά όργανα, ενισχυμένη κοινή 
πολιτική για την ασφάλεια και την άμυνα, καθώς και ανταγωνιστική, αειφόρο οικονομία που 
δημιουργεί θέσεις απασχόλησης.

2. Κατά την έναρξη των εργασιών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κα Nicole Fontaine, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα κύρια υπό συζήτηση 
θέματα, ιδιαίτερα τη διεύρυνση, τη θεσμική μεταρρύθμιση και την απασχόληση.

I. Π ΡΟ ΕΤΟ ΙΜ Α ΣΙΑ  ΓΙΑ ΤΗ  ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

Η διαδικασία διεύρυνσης

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη σημασία της διαδικασίας διεύρυνσης που άρχισε 
στο Λουξεμβούργο το Δεκέμβριο του 1997 για τη σταθερότητα και την ευημερία όλης της 
ευρωπαϊκής ηπείρου. Πρέπει να συνεχιστεί μία αποτελεσματική και αξιόπιστη διαδικασία 
διεύρυνσης.

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την περιεκτική φύση της διαδικασίας προσχώρησης, 
η οποία τώρα περιλαμβάνει 13 υποψήφια κράτη εντός ενιαίου πλαισίου. Τα υποψήφια κράτη 
συμμετέχουν στη διαδικασία προσχώρησης επί ίσοις όροις. Πρέπει να συμμερίζονται τις 
αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζονται στις Συνθήκες. Εν 
προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των 
διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και παροτρύνει τα υποψήφια κράτη 
να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίλυση κάθε εκκρεμούς συνοριακής διαφοράς και 
άλλων συναφών θεμάτων. Άλλως, θα πρέπει να φέρουν τη διαφορά ενώπιον του Διεθνούς 
Δικαστηρίου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Το αργότερο στα τέλη του 2004, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανεξετάσει την κατάσταση ως προς κάθε εκκρεμή διαφορά, 
ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις στην ενταξιακή διαδικασία προκειμένου να προαγάγει την 
επίλυσή τους μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου. Επί πλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υπενθυμίζει ότι η τήρηση των πολιτικών κριτηρίων που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Κοπεγχάγης αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης και ότι η 
τήρηση όλων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης αποτελεί τη βάση για την προσχώρηση στην 
Ένωση.

5. Η Ένωση ανέλαβε ρητή πολιτική δέσμευση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
ολοκληρώσει τη Διακυβερνητική Διάσκεψη για τη θεσμική μεταρρύθμιση μέχρι το 
Δεκέμβριο του 2000, προκειμένου να ακολουθήσει η επικύρωση. Μετά την επικύρωση των 
αποτελεσμάτων της Διάσκεψης αυτής, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να υποδεχτεί νέα 
κράτη μέλη από τα τέλη του 2002 ευθύς ως αποδείξουν την ικανότητά τους να αναλάβουν τις 
υποχρεώσεις του μέλους και αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία των 
διαπραγματεύσεων.



6. Η Επιτροπή αξιολόγησε εκ νέου λεπτομερώς την πρόοδο που σημειώθηκε στις υποψήφιες 
χώρες. Από την αξιολόγηση αυτή προκύπτει ότι σημειώθηκε πρόοδος στην εκπλήρωση των 
κριτηρίων προσχώρησης. Παράλληλα, λόγω των δυσκολιών που εξακολουθούν να 
συναντώνται σε ορισμένους τομείς, οι υποψήφιες χώρες προτρέπονται να συνεχίσουν και να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να συμμορφωθούν προς τα κριτήρια 
προσχώρησης. Συνάγεται ότι ορισμένες υποψήφιες χώρες δεν θα είναι σε θέση να 
ικανοποιήσουν όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης μεσοπρόθεσμα. Πρόθεση της Επιτροπής 
είναι να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο, στις αρχές του 2000, σχετικά με την πρόοδο που 
σημείωσαν ορισμένες υποψήφιες χώρες για την εκπλήρωση των οικονομικών κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης. Οι επόμενες τακτικές εκθέσεις προόδου θα υποβληθούν σε εύθετο χρόνο πριν 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2000.

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τη σημασία των υψηλών προδιαγραφών πυρηνικής 
ασφάλειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει τον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας διεύρυνσης σύμφωνα με τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου.

8. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει με ικανοποίηση τις ουσιαστικές εργασίες και την
σημειωθείσα πρόοδο κατά τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Κύπρο, την Ουγγαρία, 
την Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβενία.

9. (α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την έναρξη, στις 3 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη,
των συνομιλιών για τη συνολική ρύθμιση του Κυπριακού και εκφράζει την 
κατηγορηματική του υποστήριξη για τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών να φέρει τη διαδικασία σε αίσιο πέρας.

(β) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι η πολιτική επίλυση του προβλήματος θα 
διευκόλυνε την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν μέχρι την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων προσχώρησης δεν έχει επιτευχθεί λύση, η 
απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την προσχώρηση θα ληφθεί χωρίς το ανωτέρω 
να αποτελεί προϋπόθεση. Εν προκειμένω, το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη όλα τα 
σχετικά στοιχεία.

10. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασισμένο να συνεισφέρει θετικά στην ασφάλεια και τη 
σταθερότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου και βάσει των προσφάτων εξελίξεων, καθώς και των 
εκθέσεων της Επιτροπής, αποφάσισε να συγκαλέσει διμερείς διακυβερνητικές διασκέψεις το 
Φεβρουάριο του 2000 για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη 
Λετονία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία και τη Μάλτα σχετικά με τους όρους προσχώρησής 
τους στην Ένωση και για τις συνακόλουθες προσαρμογές της Συνθήκης.
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11. Κατά τις διαπραγματεύσεις, κάθε υποψήφια χώρα θα κριθεί ανάλογα με τα επιτεύγματά της.
Η αρχή αυτή θα ισχύσει τόσο κατά την έναρξη των διαφόρων διαπραγματευτικών κεφαλαίων, 
όσο και κατά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική 
των διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να αποφευχθούν οι πολύπλοκες διαδικασίες. Οι υποψήφιες 
χώρες οι οποίες άρχισαν τώρα τη διαδικασία διαπραγματεύσεων θα έχουν τη δυνατότητα να 
ανέλθουν, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, στο επίπεδο των χωρών που βρίσκονται ήδη 
σε διαπραγματεύσεις, εφόσον έχουν σημειώσει επαρκή πρόοδο στην προετοιμασία στους. Η 
πρόοδος των διαπραγματεύσεων πρέπει να συμβαδίζει με την πρόοδο της ενσωμάτωσης του 
κεκτημένου στη νομοθεσία τους, καθώς και την εφαρμογή και επιβολή του στην πράξη.

12. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή Δου για τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις 
στην Τουρκία, όπως επισημαίνει η Επιτροπή στην έκθεση προόδου της, καθώς και για την 
πρόθεση της Τουρκίας να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις της προκειμένου να συμμορφωθεί 
προς τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Η Τουρκία είναι υποψήφιο κράτος που προορίζεται να 
προσχωρήσει στην Ένωση με βάση τα ίδια κριτήρια τα οποία ισχύουν για τα λοιπά υποψήφια 
κράτη. Με βάση την υφιστάμενη ευρωπαϊκή στρατηγική, για την Τουρκία, όπως και για άλλα 
υποψήφια κράτη, θα ισχύει μια προενταξιακή στρατηγική για την ενθάρρυνση και στήριξη 
των μεταρρυθμίσεών της. Η στρατηγική αυτή θα περιλαμβάνει ενισχυμένο πολιτικό διάλογο, 
με έμφαση στην πρόοδο για την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων προσχώρησης ιδίως 
όσον αφορά το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και στα θέματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 και στην παράγραφο 9 σημείο (α). Η Τουρκία θα έχει επίσης την ευκαιρία 
να συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα και οργανισμούς, και σε συνεδριάσεις μεταξύ 
υποψήφιων κρατών και της Ένωσης στα πλαίσια της διαδικασίας προσχώρησης. Σε 
συνδυασμό με ένα εθνικό πρόγραμμα για την αποδοχή του κεκτημένου, θα εκπονηθεί μια 
εταιρική σχέση προσχώρησης βάσει των συμπερασμάτων προηγούμενων Ευρωπαϊκών 
Συμβουλίων, αλλά με προτεραιότητες στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούν οι 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την προσχώρηση λαμβανομένων υπόψη των πολιτικών και 
οικονομικών κριτηρίων και των υποχρεώσεων ενός κράτους μέλους. Θα δημιουργηθούν 
ενδεδειγμένοι μηχανισμοί παρακολούθησης. Για να ενισχυθεί η εναρμόνιση της τουρκικής 
νομοθεσίας και πρακτικής με το κεκτημένο, καλείται η Επιτροπή να εκπονήσει μια 
διαδικασία αναλυτικής εξέτασης του κεκτημένου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει ένα ενιαίο πλαίσιο για το συντονισμό όλων των πηγών κοινοτικής 
προενταξιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

13. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης θα επανεξεταστεί βάσει της εξελισσόμενης 
κατάστασης και των αποφάσεων για τη διαδικασία προσχώρησης που ελήφθησαν στο 
Ελσίνκι. Η επόμενη γαλλική Προεδρία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να συγκαλέσει συνεδρίαση 
της διάσκεψης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2000.
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Η  Διακυβερνητική Διάσκεψη για τι] θεσμική μεταρρύθμιση

14. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση της Προεδρίας όσον 
αφορά τα θέματα που προκύπτουν σε σχέση με τη Διακυβερνητική Διάσκεψη και τις 
κυριότερες επιλογές τις οποίες θα έχει να αντιμετωπίσει.

15. Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να καταστεί δυνατό να συγκληθεί επισήμως η 
Διακυβερνητική Διάσκεψη στις αρχές Φεβρουάριου. Η Διάσκεψη πρέπει να ολοκληρώσει το 
έργο της και θα εγκρίνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις των Συνθηκών έως το Δεκέμβριο του 
2000.

16. Κατόπιν των συμπερασμάτων της Κολωνίας, και βάσει της έκθεσης της Προεδρίας, η 
Διάσκεψη θα εξετάσει το μέγεθος και τη σύνθεση της Επιτροπής, τη στάθμιση των ψήφων 
στο Συμβούλιο και την ενδεχόμενη επέκταση της λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία 
στο Συμβούλιο, καθώς και άλλες αναγκαίες τροποποιήσεις των Συνθηκών που ανακύπτουν 
ως προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέματα και την 
εφαρμογή της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Η προσεχής Προεδρία θα υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο της Διάσκεψης και μπορεί να προσθέσει 
θέματα για την ημερήσια διάταξή της.

17. Η Διάσκεψη θα τελεί υπό τη γενική πολιτική ευθύνη των Υπουργών που συμμετέχουν στο 
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες θα διεξαχθούν από Ομάδα 
συγκροτούμενη από έναν αντιπρόσωπο της κυβέρνησης κάθε κράτους μέλους.
Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής θα συμμετέχει σε πολιτικό και προπαρασκευαστικό επίπεδο. 
Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου θα παράσχει υπηρεσίες γραμματείας στη Διάσκεψη.

18. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει και θα συνεργασθεί ενεργά στις εργασίες της 
Διάσκεψης. Τις συνεδριάσεις της προπαρασκευαστικής Ομάδας θα μπορούν να 
παρακολουθούν δύο παρατηρητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν από κάθε σύνοδο της 
Διάσκεψης σε υπουργικό επίπεδο θα λαμβάνει χώρα ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος θα επικουρείται από δύο αντιπροσώπους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πριν από τις συνόδους σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών και 
Κυβερνήσεων που αφορούν τη Διακυβερνητική Διάσκεψη θα πραγματοποιείται ανταλλαγή 
απόψεων με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

19. Η Προεδρία θα λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι υποψήφιες χώρες θα 
ενημερώνονται τακτικά εντός των υφισταμένων πλαισίων σχετικά με την πρόοδο των 
συζητήσεων και ότι θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα υπό 
συζήτηση θέματα. Θα παρέχεται επίσης ενημέρωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου.
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Αποτελεσματικά θεσμικά όργανα

20. Απαιτούνται ουσιώδεις αλλαγές στις μεθόδους εργασίας του Συμβουλίου, που θα πρέπει να 
αρχίσουν ήδη να εισάγονται βαθμιαία, ώστε το Συμβούλιο να είναι σε θέση, κατά τη 
διεύρυνση, να προσαρμοστεί ομαλά σε ένα μεγαλύτερο αριθμό μελών. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο εγκρίνει τις συστάσεις περί του πρακτέου που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα III. Το Συμβούλιο, η Προεδρία και ο Γενικός Γραμματέας/Υπάτος Εκπρόσωπος 

’ θα πρέπει να εξασφαλίσουν την τήρηση και επιβολή των εν λόγω συστάσεων στην πράξη, 
χωρίς να τίθενται εν αμφιβολία ενδεχόμενοι διακανονισμοί και προγραμματισμοί της 
επόμενης Προεδρίας.

21. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τη δέσμευσή του για τη μεταρρύθμιση της διοίκησης 
της Επιτροπής, ιδίως δε της οικονομικής διαχείρισης και της διαχείρισης του προσωπικού, 
ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα, η διαφάνεια και η ευθύνη και, επομένως, εξασφαλισθεί 
το υψηλότερο δυνατό επίπεδο δημόσιας διοίκησης. Η Επιτροπή θα υποβάλει συνολικό 
πρόγραμμα διοικητικών μεταρρυθμίσεων στις αρχές του 2000. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ζητά να εφαρμοσθούν ταχέως οι εν λόγω διοικητικές μεταρρυθμίσεις.

Διαφάνεια

22. Η διαφάνεια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την 
προσέγγιση της Ένωσης στους πολίτες της και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Κατά τη 
φινλανδική Προεδρία, έχει σημειωθεί πρόοδος, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στα 
έγγραφα και την ταχεία επικοινωνία χάρις στις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει τον Ιανουάριο του 
2000 την πρόταση σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης στα 
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Επικόυρικότητα. και βελτίωση τΐ]ς νομοθεσίας

23. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση της Επιτροπής με 
τίτλο "Βελτίωση της νομοθεσίας", όπου επιβεβαιώνεται η προτεραιότητα που αποδίδεται στις 
αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και στην πλήρη εφαρμογή του σχετικού 
Πρωτοκόλλου της Συνθήκης.

Καταπολέμηση της απάτΐ]ς

24. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) αποτελεί 
σημαντικό νέο βήμα στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της απάτης. Η Επιτροπή θα 
υποβάλει έως τον Ιούνιο του 2000 ανακοίνωση ενόψει της περαιτέρω διαμορφώσεως 
συνολικής στρατηγικής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας.



II. Κ ΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Π Ο ΛΙΤΙΚ Η  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ

25. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τις δύο εκθέσεις προόδου της Προεδρίας (βλ.
Παράρτημα IV) σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού στρατιωτικής και μη στρατιωτικής 
διαχείρισης των κρίσεων από την Ένωση, στο πλαίσιο της ενισχυμένης Κοινής Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής για την Ασφάλεια και την Άμυνα.

26. Η Ένωση θα συνεισφέρει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια σύμφωνα με τις αρχές του
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η Ένωση αναγνωρίζει την πρωταρχική ευθύνη 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης 
και ασφάλειας.

27. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη βούλησή του να αναπτύξει αυτόνομη ικανότητα 
να λαμβάνει αποφάσεις, καθώς και να αρχίζει και να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις υπό 
την ηγεσία της ΕΕ, προς αντιμετώπιση των διεθνών κρίσεων, σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ 
δεν συμμετέχει σε αυτές ως σύνολο. Με τη διαδικασία αυτή αποφεύγονται οι περιττές 
επικαλύψεις και δεν απαιτείται η δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού.

28. Βάσει των γενικών κατευθυντήριων γραμμών που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Κολωνίας καθώς και των εκθέσεων της Προεδρίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε 
συγκεκριμένα τα εξής :

τα κράτη μέλη, συνεργαζόμενα εθελοντικά σε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ, 
πρέπει να είναι σε θέση έως το 2003 να αναπτύσσουν εντός 60 ημερών και να 
υποστηρίζουν επί τουλάχιστον ένα έτος στρατιωτικές δυνάμεις μέχρι και 50.000-60.000 
ατόμων, ικανών για ολόκληρο το φάσμα των καθηκόντων του Petersberg,

θα δημιουργηθούν στο Συμβούλιο νέα πολιτικά και στρατιωτικά όργανα και δομές, 
ώστε να μπορεί η Ένωση να παρέχει την απαιτούμενη πολιτική και στρατηγική 
καθοδήγηση στις εν λόγω επιχειρήσεις, τηρουμένου του ενιαίου θεσμικού πλαισίου,

θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες για την πλήρη διαβούλευση, συνεργασία και 
διαφάνεια μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών όλων 
των κρατών μελών της ΕΕ,

-  θα γίνουν οι κατάλληλες διευθετήσεις που θά επιτρέπουν σε ευρωπαϊκά κράτη μέλη του 
ΝΑΤΟ που δεν συμμετέχουν στην ΕΕ καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενο κράτη να 
συμβάλουν στην στρατιωτική διαχείριση κρίσεων από την ΕΕ, τηρουμένης της 
αυτονομίας της Ένωσης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων,

-  θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός μη στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων, ώστε να 
συντονίζονται και να καθίστανται αποτελεσματικότερα τα διάφορα πολιτικά μέσα και 
οι πόροι, παράλληλα με τους στρατιωτικούς πόρους, που διαθέτουν η Ένωση και τα 
κράτη μέλη.



29. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί από την προσεχή Προεδρία, σε συνεργασία με τον Γενικό 
Γραμματέα/Υπατο Εκπρόσωπο, να προωθήσει κατά προτεραιότητα τις εργασίες στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων επί όλων των πτυχών των εκθέσεων, περιλαμβανομένης 
της πρόληψης των συγκρούσεων και της επιτροπής πολιτικής διαχείρισης κρίσεων. Η 
προσεχής Προεδρία καλείται να καταρτίσει μια πρώτη έκθεση προόδου η οποία θα υποβληθεί 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας και μια συνολική έκθεση που θα υποβληθεί στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα. Η έκθεση θα περιλαμβάνει τις δέουσες συστάσεις και 
προτάσεις και θα δηλοί εάν κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί η Συνθήκη. Το Συμβούλιο 
Γ ενικών Υποθέσεων καλείται να αρχίσει να υλοποιεί τις αποφάσεις αυτές, δημιουργώντας 
έως τον Μάρτιο του 2000 τα συμφωνηθέντα μεταβατικά όργανα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Συνθήκης.

III. Μ ΙΑ ΑΝΤΑΓΩ ΝΙΣΤΙΚΗ, Α ΕΙΦ Ο ΡΟ Σ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑ, ΠΟΥ ΔΗ Μ ΙΟ Υ ΡΓΕΙ Θ ΕΣΕ ΙΣ  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Συντονισμός πολιτικών στους τομείς της οικονομικι)ς ανάπτυξης και Τ7/ς δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης

30. Η οικονομική ανάκαμψη στην Ένωση έχει λάβει ώθηση και εξαπλούται διαρκώς. Βασίζεται
'ι

επί υγιών θεμελίων : οι συνθήκες επενδύσεων είναι ευνοϊκές, ο πληθωρισμός παραμένει 
χαμηλός και τα δημόσια οικονομικά έχουν βελτιωθεί. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας 
και η ανεργία, παρ' όλο ότι βρίσκεται σε απαράδεκτα υψηλό επίπεδο, παρουσιάζει μειωτικές 
τάσεις. Η ευνοϊκή αυτή συγκυρία στηρίζεται από την επιτυχή καθιέρωση του ευρώ και θα 
εξακολουθήσει να ενισχύεται από τις προσπάθειες των κρατών μελών για φορολογική 
ενοποίηση και οικονομική μεταρρύθμιση, ιδίως δε για ελευθέρωση και φορολογική 
μεταρρύθμιση, καθώς και από μισθολογικές εξελίξεις σε συνδυασμό με την σταθερότητα των 
τιμών και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

31. Οι δημογραφικές μεταβολές θα απαιτήσουν πολιτικές παράτασης του ενεργού 
επαγγελματικού βίου και αυξημένη αποδοτικότητα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προς 
αντιμετώπιση του οικονομικού βάρους αυτών των μεταβολών. Η συνεχιζόμενη διαδικασία 
παγκοσμιοποίησης εντείνει τον ανταγωνισμό και την ανάγκη να ενθαρρύνονται η καινοτομία 
και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η Ένωση και τα κράτη μέλη οφείλουν να προωθήσουν 
ενεργά την ευρύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών και να αναπτύξουν την κοινωνία της 
πληροφορίας προς υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της 
κοινωνικής συνοχής. Ο σύνδεσμος μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης επιτείνει 
τη σημασία του να εξασφαλισθεί η ύπαρξη κατάλληλων κοινωνικών δικτύων ασφαλείας.

ϋ ΙΙ
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32. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την έκθεση του
Συμβουλίου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και τονίζει την μεγάλη σημασία 
της προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής, της πολιτικής για 
την απασχόληση και των διαρθρωτικών πολιτικών, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό 
της ενιαίας αγοράς και του ενιαίου νομίσματος. Πρέπει πλέον να δοθεί έμφαση στην 
αποτελεσματική εφαρμογή και τον εξορθολογισμό των υφισταμένων διαδικασιών και 
ρυθμίσεων και την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών.
Οι Γενικοί Προσανατολισμοί Οικονομικής Πολιτικής παρέχουν πλαίσιο καθορισμού 
συνολικών στόχων και κατευθύνσεων πολιτικής! Η συνέργεια μεταξύ των Προσανατολισμών 
αυτών, των Κατευθυντηρίων Γραμμών για την Απασχόληση και της παρακολούθησης της 
διαρθρωτικής μεταρρύθμισης πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω υπό την πολιτική καθοδήγηση 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Συμβουλίου Οικονομικών και 
Δημοσιονομικών Θεμάτων στο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, ενώ θα εξασφαλίζεται 
εκ παραλλήλου συνοχή μεταξύ των διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου. Η συνεργασία ως 
προς τις κοινές ευθύνες για το ενιαίο νόμισμα θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω εντός της 
ζώνης του ευρώ, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Λουξεμβούργου του Δεκεμβρίου 1997.

φ  33. Η ειδική σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβώνας, στις 23/24 Μαρτίου 2000, 
θα παράσχει την δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας των θεμάτων αυτών εξετάζοντας τους 
στόχους των υφισταμένων διαδικασιών και μέσων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
απασχόλησης, την οικονομική μεταρρύθμιση και την κοινωνική συνοχή, στο πλαίσιο μιας 
οικονομίας βασιζόμενης στις γνώσεις.

Δέσμη φορολογικών μέτρων

34. Όλοι οι πολίτες που κατοικούν μονίμως σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
καταβάλουν τον φόρο που οφείλεται για έσοδα αποταμιεύσεων.

35. Εξετάζοντας τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να επιδιωχθεί στην Ευρώπη η 
εφαρμογή της αρχής αυτής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι μία Ομάδα Εργασίας 
Υψηλού Επιπέδου θα εξετάσει ειδικότερα πώς μπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσματικότερα η 
αρχή αυτή και κατά πόσον, ως σημείο εκκίνησης για τις εν λόγω μελέτες, το έγγραφο της 
7ης Δεκεμβρίου 1999 που υπέβαλε η Προεδρία και η Επιτροπή παρέχει δυνατότητα 
περαιτέρω προόδου.

36. Θα εξετάσει επίσης τις προτάσεις που υπέβαλε το ΗΒ, συμπεριλαμβανομένης της 
ανταλλαγής πληροφοριών.

37. Κατά τις εργασίες της η Ομάδα Εργασίας θα λαμβάνει υπόψη όλες τις αποφάσεις του
Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων που αναπτύσσονται στο έγγραφο της 
29ης Νοεμβρίου 1999.

38. Θα υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση με πιθανές λύσεις για τα θέματα που εκτίθενται 
παραπάνω και για τον Κώδικα Δεοντολογίας και την οδηγία για τους τόκους και τα 
δικαιώματα ως σύνολο, το δε Συμβούλιο θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 
αργότερο τον Ιούνιο του 2000.

σ ι ι
8



Απασχόληση

39. Κατά τα δύο τελευταία έτη, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Λουξεμβούργου, τα κράτη μέλη 
μεταφέρουν, τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση σε εθνικά σχέδια δράσης. Τα 
θετικά αποτελέσματα είναι εμφανή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής σχετικά με τις Κατευθυντήριες Γ ραμμές για την Απασχόληση κατά το 2000 καθώς 
και τις συστάσεις σε συγκεκριμένα κράτη μέλη οι οποίες παρέχουν υποστήριξη για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της απασχόλησης στο πλαίσιο των εθνικών τους Σχεδίων 
Δράσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικυρώνει τα αποτελέσματα της κοινής συνόδου του 
Συμβουλίου (Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων) ως προς τις εν λόγω Κατευθυντήριες Γ ραμμές και Συστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία η αυξημένη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του οποίου ζητήθηκε για πρώτη φορά επισήμως η γνώμη επί των 
Κατευθυντηρίων Γραμμών για την Απασχόληση.

40. Τα κράτη μέλη, όταν αναλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο των 
Εθνικών τους Σχεδίων Δράσης, πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα συστήματα 
φορολογίας και κοινωνικών παροχών, στην απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών, στην 
οργάνωση της εργασίας, στη διά βίου μάθηση και στην παροχή ίσων ευκαιριών σε άνδρες και 
γυναίκες.

41. Έχει σημειωθεί πρόοδος στη διαμόρφωση και χρήση δεικτών απασχόλησης και συναφών
δεδομένων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν 
περαιτέρω τις εργασίες τους στον τομέα αυτόν.

Η  εσωτερικό] αγορά, η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η κοινωνία της πληροφορίας

42. Μια εσωτερική αγορά που λειτουργεί άριστα είναι ζωτικής σημασίας για την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την οικονομική ανάπτυξη και 
απασχόληση. Η βελτίωση της λειτουργίας των αγορών προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίου 
είναι βασικό στοιχείο στη διαδικασία μιας συνολικής οικονομικής μεταρρύθμισης. Η 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της 
Ευρώπης χαιρετίζεται ως σημαντική συμβολή για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο καλούνται να αναπτύξουν και να διευκρινίσουν τον ρόλο, τους στόχους και τα 
μέτρα μιας συνολικής πολιτικής ανταγωνισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του 
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών.

43. Η αποτελεσματική εφαρμογή τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας διαδραματίζει 
ζωτικό ρόλο στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Κολωνίας έθεσε ως στόχο να αναλάβει η Ευρώπη ηγετικό ρόλο στην κοινωνία της 
πληροφορίας, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω επενδύσεις στην έρευνα καινοτομίας και στην 
εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί η αυξημένη 
ζήτηση που δημιουργεί η κοινωνία τής πληροφορίας στις αγορές εργασίας.



44. Μια καλώς λειτουργούσα ηλεκτρονική αγορά απαιτεί ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά 
τηλεπικοινωνιών και νομοθεσία που να υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα συμφέροντα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των 
καταναλωτών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την πρόσφατη πρόοδο που επιτεύχθηκε 
στη θέσπιση νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και παροτρύνει το Συμβούλιο να 
περατώσει τις εργασίες που δεν έχουν τελειώσει στον τομέα αυτό. Η Επιτροπή καλείται να 
καταρτίσει το ταχύτερο προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας για τον τομέα επικοινωνιών, οι οποίες επιβάλλονται λόγω εξελίξεων της τεχνικής 
και της αγοράς.

45. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία "Ηλεκτρονική 
Ευρώπη" (e-Europe) της Επιτροπής, ως μέσον για να καταστεί η Ευρώπη μια αυθεντική 
κοινωνία της πληροφορίας για όλους. Το Ευρωπαϊκά Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με το Συμβούλιο, να εκπονήσει Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Ευρώπη, να 
υποβάλει έκθεση προόδου προς το Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας της 
23ης/24ης Μαρτίου 2000 και να ολοκληρώσει το Σχέδιο Δράσης μέχρι τον Ιούνιο του 2000.

Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

46. Συμφωνήθηκαν οι στρατηγικές για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στους 
τομείς της γεωργίας, των μεταφορών και της ενέργειας. Οι εργασίες για ανάλογες 
στρατηγικές άρχισαν στο πλαίσιο τών Συμβουλίων Εσωτερικής Αγοράς, Ανάπτυξης και 
Βιομηχανίας, τα οποία έχουν ήδη υποβάλει αρχικές εκθέσεις, καθώς και των Συμβουλίων 
Γενικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων και Αλιείας. Το 
Συμβούλιο καλείται να ολοκληρώσει όλες αυτές τις εργασίες και να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Ιουνίου 2001 συνολικές στρατηγικές, περιλαμβάνοντας ενδεχομένως 
χρονοδιάγραμμα για τη λήψη περαιτέρω μέτρων και ένα σύνολο δεικτών για τους τομείς 
αυτούς.

47. Την ολοκλήρωση των κατά τομέα στρατηγικών θα ακολουθήσει η άμεση εφαρμογή τους. Θα 
πρέπει να διενεργείται τακτική αξιολόγηση, παρακολούθηση και επιτήρηση ώστε οι 
στρατηγικές αυτές να μπορούν να προσαρμοστούν και να προσδιοριστούν καλύτερα. Η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται να αναπτύξουν το συντομότερο δυνατόν τα 
κατάλληλα μέσα και εφαρμόσιμα στοιχεία προς το σκοπό αυτό.

48. Οι προετοιμασίες όσον αφορά τις πολιτικές και τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού 
και του κοινοτικού δικαίου, θα πρέπει να συνεχισθούν, ώστε να συγκεντρωθούν οι 
προϋποθέσεις για την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο τόσο από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα όσο και από τα κράτη μέλη πριν από το 2002. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί 
όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες επικύρωσης έως 
το 2002, ώστε να μπορέσει αυτή να τεθεί σε ισχύ. Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης και της αειφόρου ανάπτυξης στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών 
αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Κοινότητας σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο του Κυότο. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η Διάσκεψη της Χάγης 
να καταλήξει σε συνεκτικές και αξιόπιστες αποφάσεις.



49. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την Συνολική Αξιολόγηση του 5ου Προγράμματος 
Περιβαλλοντικής Δράσης και την Έκθεση για τους περιβαλλοντικούς δείκτες και τους δείκτες 
ολοκλήρωσης που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή και την καλεί να προετοιμάσει, έως το 
τέλος του 2000, πρόταση για το 6ο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης.

50. Η Επιτροπή καλείται να προετοιμάσει πρόταση για μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία να 
συνδυάζει τις πολιτικές για οικονομική,·κοινωνική και οικολογική αειφόρο ανάπτυξη που θα 
πρέπει να υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2001. Η εν λόγω 
στρατηγική θα χρησιμεύσει επίσης ως κοινοτική συμβολή στη μετά δεκαετία αναθεώρηση 
της Διαδικασίας του Pío η οποία έχει προγραμματισθεί για το 2002.

IV. Λ Ο ΙΠ ΕΣ ΕΣΩ ΤΕΡΙΚ ΕΣ Π Ο Λ ΙΤΙΚ ΕΣ Μ Ε Α Μ ΕΣΕΣ Ε Π ΙΠ Τ Ω Σ Ε ΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ Υ Σ 
Π Ο Λ ΙΤΕΣ Μ

Δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

51. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει την ανάγκη να εξασφαλίζεται προστασία υψηλού 
επιπέδου της ανθρώπινης υγείας κατά τον καθορισμό όλων των κοινοτικών πολιτικών.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση υγιεινών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
για όλους τους πολίτες με τη βελτίωση των ποιοτικών προδιαγραφών και την ενίσχυση των 
συστημάτων ελέγχου που καλύπτουν το σύνολο της τροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή 
στους καταναλωτές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει επειγόντως 
την επικείμενη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων, η οποία θα 
προβλέπει την ενδεχόμενη δημιουργία ανεξάρτητου οργανισμού τροφίμων και θα 
υποστηρίζει τα εθνικά μέτρα ασφάλειας των τροφίμων καθώς επίσης και την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης. Η προσεχής Προεδρία θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Φέιρα έκθεση για την επιτευχθείσα πρόοδο.

Καταπολέμηση του Οργανωμένου εγκλήματος και των Ναρκωτικών

52. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε την έκθεση σχετικά με την οριστικοποίηση και 
αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που 
εγκρίθηκε το 1997 στη σύνοδό του στο Άμστερνταμ. Βάσει των συμπερασμάτων του 
Τάμπερε, καλεί το Συμβούλιο να δώσει συνέχεια στο εν λόγω Σχέδιο Δράσης καταρτίζοντας 
Στρατηγική της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

53. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των
ναρκωτικών για την περίοδο 2000-2004. Καλεί τα όργανα και τους φορείς που ενέχονται στη 
στρατηγική να προβούν σε ταχεία εφαρμογή και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τα πρώτα 
αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2002.



V. ΕΞ Ω ΤΕΡΙΚ ΕΣ ΣΧ ΕΣΕΙΣ

54. Με την ανάληψη καθηκόντων του κ. Χαβιέρ Σολάνα ως Γενικού Γραμματέα/Ύπατου 
Εκπροσώπου δόθηκε νέα ώθηση στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική 
Ασφαλείας της Ένωσης. Οι Κοινές Στρατηγικές παρέχουν πλέον νέες δυνατότητες δράσης, οι 
οποίες θα επιτρέψουν να επιτευχθεί η μέγιστη συνοχή, προστιθέμενη αξία και 
αποτελεσματικότητα στις εξωτερικές δράσεις της Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της 
κατάλληλης χρήσης των διατάξεων της Συνθήκης του Άμστερνταμ για τη λήψη αποφάσεων 
με ειδική πλειοψηφία επί θεμάτων εφαρμογής της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφαλείας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο, βάσει της συμβολής 
του Γενικού Γραμματέα/Υπατου Εκπροσώπου, και της Επιτροπής, να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η βέλτιστη χρήση των διαφόρων μέσων που διαθέτει η 
Ένωση για πλέον αποτελεσματική και ολοκληρωμένη εξωτερική δράση της Ένωσης.

Τσετσενία

55. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε στις 10 Δεκεμβρίου 1999 ξεχωριστή Δήλωση για την 
Τσετσενία (βλ. Παράρτημα II)

Κοινές στρατΐ]γικές

56. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με Κοινή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Ουκρανία (βλέπε Παράρτημα V). Με τον τρόπο αυτό τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να αναδειχθεί μια δημοκρατική, σταθερή, ανοικτή και οικονομικώς επιτυχής 
Ουκρανία ως εξέχων παράγων της νέας Ευρώπης. Η Κοινή Στρατηγική λαμβάνει υπόψη τις 
ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Ουκρανίας και την φιλο-ευρωπαϊκή επιλογή της.

57. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέλαβε τη γενική επανεξέταση των κοινών στρατηγικών της 
Ένωσης. Υπενθύμισε ότι στη Δήλωσή του για την Τσετσενία αποφάσισε ότι πρέπει να 
επανεξεταστεί η υλοποίηση της κοινής στρατηγικής έναντι της Ρωσίας. Σημείωσε το 
προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας της κοινής στρατηγικής στην περιοχή της Μεσογείου και 
την ανάγκη να συνεχιστούν οι εργασίες για την κοινή στρατηγική στα Δυτικά Βαλκάνια. 
Ενθαρρύνει το Συμβούλιο να συνεχίσει τις προετοιμασίες του και να αναπτύξει την έννοια 
των κοινών στρατηγικών, καθώς και τα θέματα, ιδίως κατά τομείς, και τη χρονική διάρκεια 
των περαιτέρω κοινών στρατηγικών.

α ι
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Σταθερότι/τα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

58. Η Ένωση είναι αποφασισμένη να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την προαγωγή της
σταθερότητας, της ασφάλειας και της οικονομικής ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
σε στενή εταιρική σχέση με τις χώρες της περιοχής και με άλλες χώρες υπό την αιγίδα του 
Συμφώνου Σταθερότητας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την κοινή 
έκθεση της Προεδρίας και της Επιτροπής όπου επισημαίνονται οι τομείς καίριας σημασίας 
για τις μελλοντικές εργασίες. Καλεί τον Εενικό Εραμματέα/Ύπάτο Εκπρόσωπο, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή, να υποβάλει στο Συμβούλιο, για περαιτέρω επείγουσα εξέταση, 
μια πολιτική και οικονομική ανάλυση των μελλοντικών προοπτικών της περιοχής. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη ενός ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου 
χρηματοοικονομικής συνδρομής το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει σε πιο αποτελεσματική 
δράση επί τόπου και συνεργασία στην περιοχή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει 
ευγνωμοσύνη για το έργο που ανέλαβε ο κ. Μπόντο Χόμπαχ.

•  59· Η προοπτική των συμφωνιών σταθερότητας και σύνδεσης θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
στενότερων σχέσεων μεταξύ όλων των κρατών της περιοχής σε όλους τους τομείς. Η 
υποστήριξη της Ένωσης θα εξαρτηθεί από τη σαφή και συγκεκριμένη δέσμευση των κρατών 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να συνεργαστούν για την επίτευξη αυτών των κοινών 
πολιτικών προτεραιοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη μείζονα 
σπουδαιότητα που έχει η βελτίωση των σχέσεων και η εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων κατά 
τις συναλλαγές και των εμποδίων στη διακίνηση του πληθυσμού μεταξύ των ενδιαφερομένων 
χωρών. Υπενθυμίζει τη σημασία ταχείας δράσης για την απόφραξη του Δούναβη.

60. Η Ένωση επιθυμεί να συμβάλει στον εκδημοκρατισμό της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Ειουγκοσλαβίας (ΠΔΕ) ως μέρος των προσπαθειών της για αποκατάσταση της σταθερότητας 
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα εντείνει το διάλογο με τις σερβικές δημοκρατικές 
δυνάμεις, καθώς και με την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Μαυροβούνιου. Η 
Ένωση θα αναζητήσει και άλλους τρόπους για να υποστηριχθεί το πρόγραμμα πολιτικής και 
οικονομικής μεταρρύθμισης του Μαυροβούνιου.

6Τ Η Ένωση έχει δεσμευθεί σχετικά με την αποκατάσταση και την ανασυγκρότηση του
Κοσσυφοπεδίου. Εκφράζει την ικανοποίησή της για το Πρόγραμμα ανασυγκρότησης και 
ανάκαμψης του Κοσσυφοπεδίου και την υπόσχεση της Ένωσης να καταβάλει 500 εκατομμ. 
ευρώ αρχίζοντας από το 2000 για την ανασυγκρότηση, πέραν των εθνικών συμβολών των 
κρατών μελών. Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 1244 
πρέπει να εφαρμοσθεί πλήρως σε όλες τις πτυχές της και από όλα τα μέρη. Η μη 
συμμόρφωση προς την εντολή της UNMIK (Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο 
Κοσσυφοπέδιο) και η έλλειψη συνεργασίας με την KFOR (Διεθνή δύναμη ασφαλείας για το 
Κοσσυφοπέδιο) θα έχει σοβαρές συνέπειες για τη δέσμευση της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο. Στη 
συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για το έργο που 
ανέλαβε ο κ. Bernard Kouchner.



Η βόρεια διάσταση

62. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τα συμπεράσματα της Διάσκεψης των Υπουργών 
Εξωτερικών σχετικά με τη Βόρεια Διάσταση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 
11 και 12 Νοεμβρίου 1999 στο Ελσίνκι, καθώς και την πρόθεση της μελλοντικής σουηδικής 
Προεδρίας να αναλάβει υψηλού επιπέδου παρακολούθηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί 
την Επιτροπή να προετοιμάσει, σε συνεργασία με το Συμβούλιο και με διαβούλευση των 
χωρών εταίρων, Σχέδιο Δράσης για τη Βόρεια Διάσταση στις εξωτερικές και διασυνοριακές 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να υποβληθεί προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Φέιρα τον Ιούνιο του 2000.

Μεξικό

63. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για το πέρας των διαπραγματεύσεων περί 
Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με το Μεξικό. "■*

Ανθρώπινα Δικαιώματα

φ  64. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την έκθεση της Προεδρίας σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχεια που δόθηκε στα μέτρα τα 
οποία προτάθηκαν στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Δεκεμβρίου 1998. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν 
δραστήρια την επιδίωξη των μέτρων αυτών και να αναπτύξουν περαιτέρω τη μορφή και το 
περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και του Ετήσιου Φόρουμ 
Συζήτησης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να εξετάσουν την ανάγκη να ενισχυθεί η 
ανάλυση και η αξιολόγηση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό 
ενθαρρύνεται ο τακτικός διάλογος γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα με την κοινωνία των 
πολιτών.

65. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να απολαύουν όλοι οι άνθρωποι 
ίσα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της 
κατάστασης των ομάδων που δεν αποτελούν πλειοψηφία σε κανένα κράτος, 
συμπεριλαμβανομένων των Ρομ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να επιτύχει το στόχο 
αυτό σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ.

Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

66. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με τη νέα ώθηση για την 
επίτευξη δίκαιης, συνολικής και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή και επιβεβαιώνει την 
πλήρη υποστήριξη της Ένωσης.

67. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη θαρραλέα απόφαση του 
Προέδρου Άσαντ και του Πρωθυπουργού Μπάρακ να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις για 
το συριακό σκέλος στην Ουάσινγκτον στα μέσα Δεκεμβρίου. Προσβλέπει στη σύναψη 
έγκαιρης συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, η οποία θα προετοιμάσει το έδαφος για την 
επανάληψη των διαπραγματεύσεων και για την επίτευξη λύσης και ως προς το λιβανικό 
σκέλος.



68. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία των μέτρων που έλαβε το Ισραήλ και οι 
Παλαιστίνιοι για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Sharm El-Sheikh. Θα πρέπει να 
διασφαλισθεί σταθερή πρόοδος με έγκαιρη εφαρμογή των δεσμεύσεων των μερών της 
συμφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί και τα δύο μέρη να απόσχουν από κάθε 
μονομερή ενέργεια.

69. Όλα τα μέρη της πολυμερούς διαπραγμάτευσης για την ειρηνευτική διαδικασία καλούνται να 
δραστηριοποιηθούν προκειμένου οι δραστηριότητες στον τομέα αυτό να αναληφθούν πλήρως 
και ταχέως. Η παράλληλη πρόοδος σε όλους τους τομείς θα πρέπει να είναι προς το συμφέρον 
όλων στην παρούσα φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

ΠΟΕ Μ

70. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία της υπουργικής Διάσκεψης 
του ΠΟΕ στο Σηάτλ. Επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στο υπάρχον πολυμερές σύστημα 
συναλλαγών και στη διεξαγωγή συνολικού γύρου πολυμερών διαπραγματεύσεων για τις 
εμπορικές συναλλαγές. Υποστηρίζει επίσης τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εενικών 
Υποθέσεων της 3ης Δεκεμβρίου 1999.

Μακάο *(

71. Τις παραμονές της μετάβασης που θα πραγματοποιηθεί στο Μακάο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο τονίζει τη σπουδαιότητα που αποδίδει αφενός στην σταθερότητα και ευημερία του 
Μακάο ως Ειδικής Διοικητικής Περιοχής (SAR) της Κίνας, και αφετέρου στη διαφύλαξη της 
ιδιαίτερης ταυτότητάς του καθώς και των δικαιωμάτων και ελευθεριών του λαού του, όπως 
ορίζονται στην Σινο-πορτογαλική Κοινή Διακήρυξη του 1987 και στη βασική νομοθεσία της 
περιοχής αυτής.

VI. Β Ο ΡΕΙΟ Σ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

72. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την μεταβίβαση εξουσιών στη 
Βόρειο Ιρλανδία και τη θέσπιση βρετανο-ιρλανδικών οργάνων και οργάνων Βορρά-Νότου 
δυνάμει της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής· αναγνωρίζει δε ότι οι εξελίξεις αυτές 
αποτελούν υψίστης σημασίας πρόοδο προς την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγχαίρει τα πολιτικά κόμματα, τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της Ιρλανδίας καθώς και τον Εερουσιαστή κ. Τζώρτζ Μίτσελ για την επίτευξη 
αυτή της προόδου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την πολιτική και πρακτική του 
υποστήριξη στην Βόρειο Ιρλανδία και στη συνεργασία Βορρά και Νότου.



( Τα^ορόσημα Οελουσι τεθή εις ορατήν απ αλλήλων άπόστασιν, θά ώσιν ήριθμημένα. ή δ: τοποθεσία καί ό άριθ- 
% μός αύτών θά σημειώνται έν χαοτογραφικώ πίνακι.

’Ά ρ θ ρ ο ν  11.

νάμεις.

’Ά ρ θ ρ ο ν  12.

'(""'"•ν ·'"■ ■ ·,ν —ιυνυΐ|κης των συναφών προς τας υπο την κυριαρχίαν της ΐτα/ιας όιατε-
ουσας νήσους, περί ων διαλαμβάνει το άρθρον 15. Έκτος άντιθέτου διατάξεως της παρούσης Συνθήκης, αί νήσοι, 

αί κείμεναι είς μικροτέραν απόστασιν των τριών μιλλίων τής ασιατικής ακτής, παραμένουσιν ύπό την τουρκικήν 
(κυριαρχίαν. ----------------- ----------------------------- - -

— ’Ά ρ θ ρ ο ν  13.
/

Πρλς έςασφαλισιν τής ειρήνης, ή Ελληνική Κυβέρνησις ύποχρεοϋται νά τηρή έν ταϊς νήσοις Μυτιλήνη, Χίο), 
Σάμω καί ’Ικαρία τά άκόλουθα μέτρα:

1. ΑΙ είρημέναι νήσοι δεν θά χρησιμοπυιηθώσιν είς έγκατάστασιν ναυτικής 3 άσε ως ή είςάνέγερσιν οχυρωματικού 
τίνος έργου.

2. Θά άπαγορευθή είς την ελληνικήν στρατιωτικήν άεροπλοία' νά ύπερίπταται τοϋ εδάφους τής ακτής τής Ά να- 
ττολίας.

Άντιστοίχως, ή ’Οθωμανική Κυβέρνησις θά απαγόρευση είς τήν στρατιωτικήν άεροπλοίαν αυτής νά ύπε.τί- 
πταται των ρηθεισών νήσων.

3. Αί έλληνικα'ι στρατιωτικά! δυνάμεις έν ταϊς είρημέναις νήσοις θά περιορισθώσι είς τον συνήθη αριθμόν των 
διά τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν καλούμενων. οΐτινες δύνανται νά έκγυμνάζωνται επί τόπου, ώς καί είς δύναμιν χωοο- 
φυλακής καί αστυνομίας άνάλ.ογον πρός τήν έφ’ ολοκλήρου τοϋ έλληνικυϋ εδάφους ύπάρχουσαν τοιαύτην.

’Ά ρ θ ρ ο ν  14.

Αί νήσοι ’Ίμβρος καί Τένεδος, παραμένουσαι υπό τήν τουρκικήν κυριαρχίαν, θά άπολαύωσιν ειδικής διοικητικής 
τγανώσεως, άποτελουμένης έκ τοπικών στοιχείων καί παρεχούσης πάσαν έγγύησιν είς τον μή μουσουλμανικόν ιθαγενή

δια- 
ληθυσιχοΐ

ά διατελή.
Αί συνομολογηθεϊσαι ή συνομολογηθησόμεναι μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας συμφωνίαι, αί άοορώσαι τήν αν 

"αλλαγήν των ελληνικών καί τουρκικών πληθυσμών, δεν Οά έοαρμοσθώσιν είς τούς κατοίκους των νήσων ’Ίμβρου 
,Χαί Τενέδου.

Ά ρ θ ρ ο ν  15.
/

Ί Ι  Τουρκία παραιτεΐται υπέρ τής Ιταλίας παντός δικαιώματος καί τίτλου έπί των κάτοιθι άπαριθμουμένων νή · 
Μ1, τούτέστι τής ‘ Αστυπάλαιας, Ρόδου, Χάλκης, Καρπάθου, Κάσσου, Τήλου, Νισύρου, Καλύμνου, Αέρου, Πάτμου, 
μϊιψοϋς, Σύμης καί Κώ, τών κατεχομένων νυν ύπό τής Ιταλίας καί των νησίδων των έξ αύτών έξαρτωμένων, ώς 
«ί τής νήσου Καστε/λορίξου (8ρα χάρτην ύπ’ άρ. 2).

’Ά ρ Ο 0 0 V 1G.

Ή  Τουρκία δηλοΐ δ .ι παραιτεΐται παντός τίτλου καί δικαιώματος πάσης φύσεοις έπί τών έδαφών ή έν σχέσει 
·. τά έδάφη άτινα κτΐνται πέραν τών προβλεπομένων ύπό τής παρούσης Συνθήκης όρίιον, ώς καί έπί τών νήσων, 
δ? εκείνων ών ή κυριαρχία έχει άναγνωρισθή αυτή διά τής παρούσης Συνθήκης, τής τύχης τών εδαφών καί τών 
ών τούτων κανονισθείσης ή κανονισθησομένης μεταξύ τών ένδιαφερομένων.

Αί διατάξεις τοϋ'παρόντος άρθρου δέν θίγουσι τάς συνομολογηθείσας ή συνομολογηθησομένας ιδιαιτέρας συμφιονίας 
7®ζύ τής Τουρκίας καί τών ομόρων χωρών λόγοι τής γειτνιάσεως αύτών.



: λ̂ ϊ8

’Ά  ρ 9 ρ ο ν

01 άσκήσαντες το δικαίωμα της επιλογής, συμοώνως προς τάς διατάξεις των άρθρων 31 και 32, όφείλουσιν, 
:ντός των επομένων δώδεκα μηνών, νά μεταφέρωσι τήν κατοικίαν των εις το Κράτος υπέρ ού ήσκησαν την έπιλογήν.

Εινε ελεύθεροι νά διατηρήσωσι τήν ήν κέκτηνται άκίνητον περιουσίαν έν τώ έδάφει του Κράτους, ένθα ειχον 
:ήν κατοικίαν των προ τής παρ’ αυτών γενομένης επιλογής.

Λύνονται δε νά άποκομίσωσι τά κινητά αυτών πάσης φύσεως, χωρίς νά ύποβληθίϋσιν ενεκα τούτου εις ούδέν 
ιίσαγωρικον ή έξαγωγικον τέλος ή δασμόν.

_  ’Ά ρ θ ρ ο ν  34.

πο τήν έπιφύλαξιν των συμφωνιών, αΐτινες θά άπέβαινον άναγκαϊαι μεταξύ τών Κυβερνήσεων τών άσκουσών

να ασκησωσιν επι/.ογην υπέρ της τικρατούσης εν τή χώρα έξ ής κατάγονται ιθαγένειας, εάν συνδέωνται φυλετικώς
Κυβέρνηοις συναινέση 

ισχύος τής
μετά τής πλειονότη-ος του πληθυσμού τής χώρας τούτης και έάν ή άσκοϋοα '.ήν εξουσίαν Κυβέρνηο 
εις τούτο. Το δικαίωμα τούτο τής επιλογής δέον νά άσκηθή έντός δύο ετών άπό τής ένάρξεως τής 
παρούση ς Συνθή κης.

Ά  ο θ ο 35.

ΑΙ συμβαλλόμενοι Δυνάμεις άναλαμβάνουσι τήν ΰποχρέωσιν όπως ούδέν παρεμβάλλωσι πρόσκομμα εις τήν άσκησιν 
τού δικαιώματος επιλογής τού προβλεπομένου ύπο τής παρούσης Συνθήκης η τών συνομολογηθεισών Συνθηκών 
Ειρήνης μετά τής Γερμανίας. Αυστρίας, Βουλγαρίας ή Ουγγαρίας, ή ύπο Συνθήκης συνομολογηθείσης μεταξύ τώνσυμ- 
βαλλομένων τούτων Δυνάμεων π/.ήν τής Τουρκίας, ή μιας έξ αυτών καί τής 'Ρωσσίας,ή μεταξύ αυτών τούτων τών 
συμβαλλόμενων Δυνάμεων καί επιτρεπούσης εις τούς ενδιαφερομένους τήν άπόκτησιν πάσης άλλης προσιτής αύτοΐς 
ίΟα··ενείαε.

’Ά ο θ ο  ον  36.

Αί σύζυγοι 
τών νονέων των

άκολουθούσι τήν κατάστασιν τών συζύγων αυτών καί τά ηλικίας κάτω τών 18 ετών τέκνα την 
διά παν ο.τι άοοοά εί; τήν έ τα. ο μονήν τών διατάξεων τού παοόντοε Τμήαατος. ·

ΤΜ1Ι.ΜΛ Γ .

Π Γ Ο Σ Τ Λ Σ I Α Τ Ω Ν Μ Ε 1 Ο Ν Ο Τ II Τ Ω Ν

Ά  ο 0 ο ο ν 37.

II Τουρκία αναλαμβάνει τήν ύποχρεωσιν όποας αί εν τοϊς άρθροις'38—όό περιεχόμεναι διατάξεις άναγνωρισθώ- 
οιν ο>ς θεμελιώδεις νόμοι, όπως ούδείς νόμος ή κανονισμός ή επίσημος τις πράξις διατελώσιν έν άντιφάσει ή έν 
αντιθεσει προς τάς διατάξεις ταύτας καί όπως ούδείς νόμος ή κανονισμός ή έπίσημός τις πραξις κατισ/ύ(οσιν αυτών.

Α ο 0 ο 38.

Ί Ι  Τουρκική Κυβέρνησις αναλαμβάνει τήν ύποχρεωσιν νά παρέχη εις πάντας τούς κατοίκους τής Τουρκίας πλήρη 
και απόλυτόν προστασίαν τής ζωής καί τής έλευθερίας αυτών, αδιακρίτως γεννήσεωε, έθνικότητος, γλώσσης, φυλής ή 
θεησκείαε.
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’Ά ρ Ο ρ ο ν  39.

Οί άνήκοντες είς μη μουσουλμανικάς μειονότητας ύπήκοοι τοϋρκοι Οά άπολ.αύωσι των αύτών άστικών και πο
λιτικών δικαιωμάτων ών καί οί μουσουλμάνοι.

ίσοι απέναντι του νόμου.
άποτελέση κώλυμα δι’ ούδένα τοϋρκον υπήκοον ώς προς

Πάντες οί κάτοικοι της Τουρκίας, άνευ διακρίσεως θρησκεύματος, θά ώσιν
'Η  διαφορά θρησκείας, δοξασίας ή πίστεως δεν οφείλει νά άποτελέση κώλ.ιν____ _____ ,__Γ______ ,______, ,.Γ_,

την απολαυσιν των αστικών καί πολιτικών δικαιωμάτων καί ιδία την παραδοχήν εις τάς δημοσίας θέσεις, άξιώματα 
καί τιμάς ή τήν έξάσκησιν τών διαφόρων επαγγελμάτων καί βιομηχανιών.

Ουδείς περιορισμός θέλει έπιβληθή κατά τής έλευθέρας χρήσεως παρά παντός τούρκου υπηκόου οίασδήποτε 
γλωσσης, είτε εν ταϊς ίδιωτικαΐς ή έμπορικαϊς σχέσεσιν, είτε ώς προς τήν θρησκείαν, τόν τύπον καί πάσης φύσεως 
δημοσιεύματα, είτε έν ταϊς δημοσίαις συναθροίσεσιν.

Παρά την ΰπαρξιν της επισήμου γλώσσης, θά παρέχωνται αί προσήκουσαι εύκολίαι εις τούς τούρκους υπηκόους, 
υς λαλοϋντας γλώσσαν άλλην ή τήν τουρκικήν, διά τήν προφορικήν χρήσιν της γλώσσης αύτών ενώπιον τών δικαίους 

στηρίων
’Ά  ρ θ ρ ο ν 40.

Οί τοϋοκοι υπήκοοι, οί άνήκοντες είς μή μουσουλμανικάς μειονότητας, Οά άπολαύωσι νομικώς καί πραγματικώς 
τής αυτής προστασίας καί τών αύτών εγγυήσεων ών άπολαύουσι καί οί λοιποί τοϋρκοι υπήκοοι. Θά έχωσιν ιδίως 
ίσον δικαίωμα νά συνιστώσι, διευθύνωσι καί έποπιεύωσιν, ίδίαις δαπάναις, παν-.ός είδους φιλανθρωπικά, θρησκευτικά 
ή κοινωφελή ιδρύματα, σχολεία καί λοιπά εκπαιδευτήρια, μετάτοΰ δικαιώματος νά ποιώνται έλευθέρως έν αύτοΐς χρή
σιν τής γλώσσης των καί νά τελώσιν έλ.ευθέρως τά τής θρησκείας των.

’Ά  ρ 0 ρ ο ν 41.

Έ ν  ταϊς πόλ.εσι καί περιφερείαις, έ'.Οα διαμένει σημαντική άναλογία υπηκόων μή -μουσουλμάνων, ή Τουρκική 
Κυβερνησις Οά παρέχη, ώς προς τήν δημοσίαν έκπμίδευσιν, τάς προσηκούσας εύκολίας προς έξασφάλισιν τής έν τοίς 
δημοτικοϊς σχολείοις παροχής, εν τή Ιδία αύτών γλώσση, τής διδασκα/.ίας εις τά  τέκνα τών έν λόγω τούρκων υπη
κόων. Ή  διάταξις αΰτη δεν κωλύει τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν νά καταστήση υποχρεωτικήν τήν δίδασκα).ίαν τής τουρ 
κικής γλώσσης έν τοΐς είρημένοις σχολείοις.

Έ ν ταϊς πόλ.εσι καί περιφερείαις, ένθα υπάρχει σημαντική αναλογία τούρκων υπηκόων άνηκόντων εις μή μου
σουλμανικές μειονότητας, θέλει έξασφαλισθή είς τάς μειονότητας ταύτας δίκαια συμμετοχή είς τήν διάθεσιν τών χρημα- 

|  τικών ποσών, άτινα τυχόν Οά έχορηγοϋντο'έκ τοΰ δημοσίου χρήματος ύπό τοϋ προϋπολογισμού τοϋ Κράτους η τών 
δημοτικών καί λοιπών προϋπολογισμών έπί έκπαιδευτικώ, θρησκευτικό) ή φιλανθρωπικό) σκοπώ.

Τά ποσά ταϋτα Οά καταβάλλωνται είς τούς άρμοδίους άντιπροσώπους τών ένδιαφερομένων καΟιδρυμάτων καί 
3  οργανισμών.

’Ά ρ Ο ρ ο ν  42.

Ή  Τουρκική Κυβερνησις δέχεται νά λάβη άπέναντι τών μή μουσουλμανικών μειονοτήτων, όσον αφόρα τήν οικογε
νειακήν ή προσωπικήν αύτών κατάστασιν, πάντα τά κατάλληλα μέτρα, όπως τά ζητήματα ταϋτα κανονίζωνται συμ- 
φωνως προς τά έθιμα τών μειονοτήτων τούτων.

Τά μέτρα ταϋτα Οέλουσιν έπεξεργασθή είδικαί έπιτροπαί, άποτελούμεναι έξ ίσου άριΟμοϋ άντιπροσώπων τής 
Τουρκικής Κυβερνήσεως καί μιας έκάστης τών ενδιαφερομένων μειονοτήτων. Έ ν  περιπτώσει διαφωνίας, ή Τουρκική 
Κυβέρνησις καί τύ Συμβούλιον τής Κοινωνίας τών Εθνών Οέλ.ουσι διορίσει, άπό κοινού, επιδιαιτητήν έκλ.εγόμενον 

β.μεταςυ τών ευρωπαίων νοαοααΟών.
Ή  Τουρκική Κυβερνησις ύποχρεοϋται νά παρέχη πάσαν προστασίαν είς τάς έκκλ.ησίας, συναγωγές, νεκροταφεία

“ ' * ' - - οτικά

^ιδρυμάτων, ούδεμίαν θέλει άρνηθή έκ τών αναγκαίων εύκολιών, αίτινες έχουσιν έξασφαλισθή είς τά λοιπά ιδιωτικά 
«ΖαΟιδρύματα όμοιας φύσεως.

’Ά ρ Ο ρ ο ν  43.

Οί είς τάς μή μουσουλμανικάς μειονότητας άνήκοντες τοϋρκοι υπήκοοι δεν Οά ώσιν ύποχρεωμένοι νά έκτελώσι 
.^Ραςεις άποτελούσας παράβασιν τής πίστεως ή τών θρησκευτικών των έΟίμων, οΰτε Οά περιπίπτωσιν είς ανικανότητα 

„ άρνούμενοι νά παραστώσιν ενώπιον τών δικαστηρίων ή νά έκτελέσωσι νόμιμόν τινα πραξιν κατά τήν ημέραν τής 
εβδομαδιαίας των άναπαύσεο'ς.

Ούχ ήττον, ή διάταξις αυτή δεν άπαλάσσει τούς τούρκους τούτους υπηκόους τών υποχρεώσεων, αίτινες έπιβάλ.- 
®9*ται είς πάντας τούς λοιπούς τούρκους ύττηκόους προς τήρησιν τής δημοσίας τάξεως.

Ά ρ Ο ρ ο ν  44.

Ή  Τουρκία παραδέχεται όπως αί διατάξεις τών προηγουμένων άρθρων τοΰ παρόντος Τμήματος, έφ’ 
£ωσιν είς τούς μή μουσουλμάνους υπηκόους τής Τουρκίας, άποτελέσωσιν υποχρεώσεις διεθνούς συμφέροντ

οσον αφο- 
συμφέροντος καί τε-

ίνσιν ύπό τήν έγγύησιν τής Κοινωνίας τών Εθνών. Αί διατάξεις αύται δέν δύνανται νά τροποποιηθώσιν ά.νευ τής



Whereas the Allied and Associated Powers and Italy are 
desirous of concluding a treaty of peace which, in conformity with 
the principles of justice, will settle questions still outstanding as a 
result of the events herein-before recited and will form the basis 
of friendly relations between them, thereby enabling the Allied and 
Associated Powers to support Italy’s application to become a 
member of the United Nations and also to adhere to any 
convention concluded under the auspices of the United Nations;

Have therefore agreed to declare the cessation of the state of 
war and for this purpose to conclude the present Treaty of Peace, 
and have accordingly appointed the undersigned Plenipotentiaries 
who, after presentation of their full powers, found in good and due 
form, have agreed on the following provisions:

S E C T I O N  III .  A U S T R I A

S E C T I O N  IV. P E O P L E ’ S F E D E R A L  R E P U B L I C  O F  
Y U G O S L A V I A

S E C T I O N  V. G R E E C E  ( Spec ia l  C l a u s e )

1. Italy hereby cedes to Greece in full sovereignty the Do-

P A R T  I.  T E R R I T O R I A L  C L A U S E S

S E C T I O N  I. F R O N T I E R S

S E C T I O N  II. F R A N C E



decancse Islands indicated hereafter, namely Stampaiia (Astro- 
palia), Rhodes (Rhodos), C'alki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), 
Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, 
Patinos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) and Castellorizo, 
as well as the adjacent islets.

2. These islands shall he and shall remain demilitarised.

3. The procedure and the technical conditions governing the 
transfer of these islands to Greece will be determined by 
agreement between the Governments of the United Kingdom and 
Greece and arrangements shall be made for the withdrawal of 
foreign troops not later than 90 days from the coming into force of 
the present Treaty.

P A R T  I I .  P O L I T I C A L  C L A U S E S

S E C T I O N  I. G E N E R A L  C L A U S E S

ARTI CLE 15

Italy shall take all measures necessary to secure to all 
persons under Italian jurisdiction, without distinction as to race, 
sex, language or religion, the enjoyment of human rights and of the 
fundamental freedoms, including freedom of expression, of press 
and publication, of religious worship, of political opinion and of 
public meeting.

MAJOR I REA I ILS AND CONVENTIONS (18.10-1*17)

ARTI CLE 16

Italy shall not prosecute or molest Italian nationals, in
cluding members of the armed forces, solely on the ground that



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ 

ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

I. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Επειδή η Ελληνοκυπριακή πλευρά είναι πεπεισμένη ότι συμφω
νία για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλήμα
τος αποτελεί επείγουσα ανάγκη και ότι τα δεινά και η αβεβαιό
τητα που υφίσταται ο Κυπριακός λαός δεν πρέπει να παρατεί- 
νονται, γι’ αυτό υποβάλλει διάγραμμα προτάσεων για τη λύση 
του Κυπριακού προβλήματος.

Οι προτάσεις της Ελληνοκυπριακής πλευράς για την εγκαθί
δρυση μιας Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας και για λύση του Κυ
πριακού προβλήματος είναι σύμφωνες με το Χάρτη των Ηνωμέ
νων Εθνών και τα Ψηφίσματα και τις Αποφάσεις των Ηνωμένων 
Εθνών για την Κύπρο. Είναι επίσης μέσα στα πλαίσια των Συμ
φωνιών Υψηλού Επιπέδου του 1977 και 1979 προς τις οποίες οι 
δυο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους κατά την έναρ
ξη των διαπραγματεύσεων στις 24 Αυγούστου 1988. Οι προτά
σεις συνάδουν πλήρως προς το πνεύμα του νέου γύρου των Συ
νομιλιών και λαμβάνουν υπόψη τους τα συμφέροντα και τις 
ανησυχίες και των δύο πλευρών, όπως συμφωνήθηκε κατά τη 
συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη 
Νέα Υόρκη, στις 22 και 23 Νοεμβρίου 1988.

1. Αξιολόγηση των Ανησυχιών των Δύο Κοινοτήτων

Υποβάλλοντας τις προτάσεις αυτές η Ελληνοκυπριακή πλευ·



ρά έχει λάβει υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά τη 
διάρκεια του πρώτου γύρου των Συνομιλιών.

α) Τουρκοκυπριακές Ανησυχίες

ί) θέματα που αφορούν την Κοινότητα

Επιθυμία για διατήρηση της Κοινοτικής ταυτότητας και των 
Κοινοτικών πολιτιστικών παραδόσεων και για εξασφάλιση Κοι
νοτικής αυτοκυβέρνησης εν όψει του γεγονότος ότι οι Τουρκο
κύπριοι αποτελούν το ένα πέμπτο του πληθυσμού της Κύπρου 
και οι Ελληνοκύπριοι τα τέσσερα πέμπτα.

ϋ) Θέματα Ασφαλείας

Οι Τουρκοκύπριοι εκφράζουν φόβους για πιθανή προσπάθεια 
είτε από την ομοσπονδιακή κυβερνητική εξουσία είτε από την 
Ελληνοκυπριακή Περιφέρεια ή Κοινότητα να τους επιβληθούν. 
Οι φόβοι αυτοί περιλαμβάνουν τον ισχυριζόμενο κίνδυνο διά
βρωσης της πολιτικής τους εξουσίας.

β) Ελληνοκυπριακές Ανησυχίες

ί) θέματα που αφορούν την Κοινότητα

Η Ελληνοκυπριακή Κοινότητα διατηρεί φόβους ότι οι Ελλη
νοκύπριοι πρόσφυγες θα εμποδισθούν από του να επιστρέφουν 
στις εστίες και τις περιουσίες τους και ότι, λόγω του εποικισμού 
της Βόρειας Κύπρου με εποίκους από την Τουρκία, οι Ελληνο
κύπριοι βαθμιαία θα εξαναγκαστούν σε φυγή από την Κύπρο.

ϋ) θέματα Ασφαλείας

Οι ανησυχίες αυτές απορρέουν από την εισβολή και την κα
τοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την



Τουρκία και την εκδίωξη από τις εστίες και τις περιουσίες τους 
του 40% του Ελληνοκυπριακού πληθυσμού. Υπάρχει επίσης ο 
επιπρόσθετος φόβος ότι μια μέρα η Τουρκία, με τη συντριπτική 
στρατιωτική υπεροχή της και το ραγδαία αυξανόμενο πληθυσμό 
των 55 εκατομμυρίων, θα χρησιμοποιήσει τη Βόρεια Κύπρο ως 
ορμητήριο για περαιτέρω επεκτατισμό. Εν προκειμένω, οι Ελλη
νοκύπριοι φοβούνται ότι οι εξουσίες που θα ασκούν οι Τουρκο
κύπριοι βάσει του Ομοσπονδιακού συντάγματος δυνατό να χρη
σιμοποιηθούν για παρεμπόδιση της λειτουργίας του κράτους και 
ότι το αδιέξοδο που θα προκόψει θα δώσει πρόσχημα για νέα 
εισβολή της Τουρκίας σε χρόνο πρόσφορο γι’ αυτήν.

^ 2 ^Αντικειμενικοί Σκοποί των Προτάσεων αυτών

Οι προτάσεις της Ελληνοκυπριακής πλευράς σκοπό έχουν να 
προωθήσουν την προσπάθεια για επίτευξη, μέχρι την 1η Ιουνίου 
1989, μιας συμφωνηιιέντκ διευθέτησης όλων των πτυχών του 
Κυπριακού προβλήματος^ενώ ταυτόχρονα συνάδουν με τη συμ- 
φωνημένη βάση των διαπραγματεύσεων και λαμβάνουν υπόψη 
_τα συμφέροντα και τις ανησυχίες και των δύο πλευρών κατα 

όπο ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα:
Η ενότητα ττκ νώρας, ούτως ώστε όλοι οι Κύπριοι να μπο- 
ρούν να ζουν και να συνεργάξονται μαζί σε συνθήκες ειρήνης 

^ 2 '  ένα ανεξάρτητο κράτος.
β)1Ένα λειτουργήσιμο ομοσπονδιακό σύστημα βασισμένο σε 
-^ δ ίκ αιες εδαφικές διευθετήσεις και ικανό να'λειτουργεί απο

τελεσματικά, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα 
όλων και να διευκολύνεται η πρόοδος όλων, δημιουργώντας 
με τον τρόπο αυτό εμπιστοσύνη και στις δυο πλευρές και 

^προάγοντας την αφοσίωση στους θεσμούς τους κράτους. 
ΎΐΐΑσίράλεια και για τις δυο κοινότητες στα „πλαίσια mac απο- 
—̂ κρατικοποιημένης Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, ώστε όλοι 

οι πολίτες~να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον και 
να γνωρίζουν ότι η προσωπική τους υπόσταση, η περιουσία 

^-\και όλα τα άλλα δικαιώματά τους είναι ασφαλή, 
δΐ Ειραοιιονή τηε δικοινοτικότητας, ιιε συιηιετονή και των δύο 
-^κοινοτήτων σε όλα τα συνταγματικά όργανα της ομοσπονδια

κής δημοκρατίας. —



/^ \ \ τ ο μ ικμ^σότηγα όλων των Κοπριών, απουσία δυσμενών δια- 
κρίσεων σε όλους τους τομείς και προστασία τοη· ανθρωπί
νων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Κύπρο ως μιας δημοκρα
τικής χώρας.

/στί) Διατήρηση της ταυτότητας της Κύπρου, της δημογραφικής 
^ -'τ η ς  δομής και του πολιτισμού και των παραδόσεων της κάθε 

Κοινότητας.
ύΓζηΕνθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση 

στην εξάλειψη περιφερειακών ανισοζυγίων.
( η))Σκοπός της λύσης θα είναι η εγκαθίδρυση μιας ανεξάρτητης, 

-̂"•{κυρίαρχης, εδαφικά ακέραιης, αδέσμευτης Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας, η οποία θα επιδιώκει την προώθηση της πα
γκόσμιας ειρήνης και συνεργασίας μεταξύ των λαών του κό
σμου, της ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και φιλι
κές σχέσεις και συνεργασία με όλους τους γείτονές της.

II. ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Η Ελληνοκυπριακή πλευρά πιστεύει ότι η εξάλειψη τόσο 
των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών απειλών μπορεί να 
επιτευχθεί .με την πλήρη αποστρατικοποίηση της Δημοκρα
τίαν Αυτή συνεπάγεται:

ν^αΐ'ι αποχώρηση από το έδαφος της Δημοκρατίας όλων των μη 
^~^Γκΰποιακών στρατιωτικών δυνάμεων και στοιχείων, περιλαμ- 
.—^βανομένων των εποικων, και

η βΐΓτην πληρη διάλυση όλων των Κυπριακών στρατιωτικών δυ- 
νάμεων.

^2) Θα π~ρέπει να καταρτισθεί_χρονοδιάγραμμα για την απο-_ 
. στοατικοποίηση της Δημοκρατίας και την αποχώρηση των ε- 

ποίκων και να υλοποιηθεί πριν από την εγκαθίδρυση της~Ομο
σπονδιακής Κυβέρνησης ή από οποιαδήποτε μεταβατική διευ
θέτηση. Με σκοπό την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και 
των δύο Κοινοτήτων, θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια για διεθνή 

τεία της αποστρατικοποίησης.
^3/Θ α πρέπει να υπάρξει προνοια για διεθνή δύναμη κάτω από 

_τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών για να βοηθήσει στη διατή
ρ η σ η  της εσωτερικής ασφαλείας τόσο στο Ομοσπονδιακό επί- 

πεδο όσο και στο Περιφερειακό επίπεδο για όσο καιρό χρειαζε-



ται. Οι κίνδυνοι σύγκρουσης θα εκλείψουν με την αποστρατικο- 
ποίηση και την ανυπαρξία στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο 
άλλων από εκείνων των Ηνωμένων Εθνών.

)Η Ελληνοκυπριακή πλευρά ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την 
_ρπογώρηση των~1'ούρκων εποίκων, των οποίων η παρουσία μεΓ 
ταβάλλει τη δημογραφική δομή της χώρας και οι οποίοι αποτε
λούν κίνδυνο από πλευράς ασφαλείας για ολόκληρο το νησί.

III. II ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ «ΤΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ»

Είναι ουσιώδες να διασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν, 
χωρίς οποιοσδήποτε μορφής διάκριση, ίσα αστικά, πολιτικά, 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και ότι ό
λοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες να μετέχουν των αγαθών της προ
όδου και της ανάπτυξης.

Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία και σ’ ολόκληρη την επι- 
κράτειά της τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, που κατο
χυρώνονται στο Μέρος II του Συντάγματος της Κυπριακής Δη
μοκρατίας του 1960, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστα
σία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών 
και στα Πρωτόκολλά της, καθοις και στις Διεθνείς Συμβάσεις 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, θα εξακο
λουθήσουν να ισχύουν, περιλαμβανομένων της ελευθερίας δια
κίνησης. της ελευθερίας εγκατάστασης και του δικαιώματος 
ιδιοκτησίας.

Οι ελευθερίες διακίνησης και εγκατάστασης και το δικαίωμα _ 
^ιδιοκτησίας έγιναν δεκτά και απο τις δύο πλευρες στην Κατευ
θυντήρια Τραιιιιή 3 της Συμφωνίας Υψηλού Επιπέδου Μακα-,
ρίου-Ντενκτάς, τ| οποία επαναβεβαιώθηκε στη Συμφωνία Κυ- 
πριανού-Ντενκτάς, και πρέπει να ενσωματωθούν στο Ομοσπον-, 
διακό_Σύνταγμα. Οποιαδηποτε τυχόν ρύθμιση που θεωρείται 
αναγκαία πρεπει να γίνεται με Ομοσπονδιακή Νομοθεσία.

Η Ε λ λ η νο κ υ π ρ ια κ ή  πλευρά  βεβαίως δέχετα ι  ότι υπ ά ρ γε ι  θέμα 
« π ρ α κ τ ικών δ υσ κ ολ ιώ ν» ,  ο ι ο π ο ίε ς  θα λ η φ θ ο ύ ν  υπόψ η  σ τη ν  
αΡΥΐκή εφ α ρμ ογή  των « τρ ιώ ν ελ ευθεριών»,

Η Ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να συζητήσει διά
φορες εναλλακτικές επιλογές για αντιμετώπιση των πρακτικών



δυσκολιών, αλλά οποιεσδήποτε και αν είναι οι διευθετήσεις που 
θα γίνουν δεν πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να ματαιώνουν ή να 
αναιρούν τις πιο πάνω αρχές είτε συγκαλυμμένα είτε έμμεσα είτε 
κατά το πνεύμα.

IV. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ομοσπονδιακή Κυπριακή Δημοκρατία, ως Κυρίαρχο 
Ανεξάρτητο Κράτος και Μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Ε
θνών, μπορεί να ένει ιιόνο εγγυήσεις οι οποίες να είναι σύμφω- 

ε̂ς^ιε το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
ΛΟποιεσδήποτεΊτεΓρεχομενες εγγυήσεις πρέπει να είναι πο

λυμερείς. Κατά την άποψη της Ελληνοκυπριακής πλευράς η 
<αλύτερη εγγύηση θα ήταν αυτή του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

ί,αίιιά εγγυητρια δύναμη δεν πρέπει να έγει δικαίωμα μο
νούς επέμβασης.

ανει
Γο αντικείμενο οτιοιωνδήποτε εγγυήσεων πρέπει να είναι η 

•αρτησία, η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρνία και η συ-
ν̂ματική τάξη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας.

)ι εγγυήσεις πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν για όσο 
χρονικό διάστημα είτε η μία είτε η άλλη Κοινότητα θεωρεί τη 
συνέχισή τους αναγκαία.

V. Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΗ

Η Ελληνοκυπριακή πλευρά είναι πεπεισμένη ότι μία σωστή 
εξέταση της εδαφικής πτυχής είναι ζωτικής σημασίας για την 
επίτευξη συνολικής συμφωνίας. Αν επιτευχθεί συμφωνία σύντο
μα πάνω στην πτυχή αυτή, θα διευκολυνθεί συμφωνία πάνω σε 
πολλά άλλα θέματα. Η άποψη αυτή^διατυπώθηκε στις Κατευθυ- 
-ντήριες Γραμμές του Γενικού Γραμματέα για το Εδαφικό πού 
επισυνάπτονται στην Αξιολόγηση της 18ης Νοεμβρίου 1981 
και επανατονίστηκε στα Σημεία Εργασίας της Βιέννης της 6ης 
Λυγούστου 1984. Όσο μεγαλύτερος αριθμός Ελληνοκύπριων 
προσφύγων μπορέσει να επανεγκατασταθεί στις εστίες του κά
τω από Ελληνοκυπριακή διοίκηση τόσο μικρότερη θα είναι η 
έκταση των πρακτικών δυσκολιών που πρέπει να υπερπηδηθούν



ως αποτέλεσμα της επανεγκατάστασης Ελληνοκύπριων προσφύ
γων στην Τουρκοκυπριακή Περιφέρεια.

Υπάρχει ακόμα μια πτυχή του εδαφικού η οποία απαιτεί άμε
ση εξέταση. Πρόκειται για το Οέμα της επανεγκατάστασης στα 
_Βαρώσια, το οποίο έλαβε προτεραιότητα ως θέιια στο Στιιιείο 5 
της Συμφωνίας Υψηλού Επιπέδου της. 19ης Μαΐου 1979 και 
επαναβεβαιώθηκε στο Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
550 (1984). Η πιο πάνω Συμφωνία επαναβεβαιώθηκε κατά την 
έναρξη των τρεχουσών Συνομιλιών.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ

Η συνταγματική δέσμη πολιτικών, κοινωνικών και οικονομι
κών διευθετήσεων που θεωρείται ως η πιο κατάλληλη για την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων και τη διάλυση των ανησυχιών 
και των δύο Κοινοτήτων είναι η ακόλουθη:

1. Γενικά

α) Η Δημοκρατία θα είναι Ομοσπονδιακά οργανωμένη, επιφυ- 
λασσομένων ουσιαστικών εξουσιών υπεο των περιφερειών 
που θα συνιρτούν ττ]ν Ομοσπονδία, περιλαμβανομένης της 
ευημερίας των κατοίκων τους, με τις οποίες θα διασφαλίζεται 
ότι τα.θέματα θρησκείας, προσωπικού θεσμού, παιδείας και 

^πολιτισμού θα είναι θέματα της αρμοδιότητας κάθε Κοινότη
τας. "

β) Το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα είναι ο Υπέρτατος Νόμος της 
Δημοκρατίας και_θα τροποποιείται μόνο με συμφωνία και των 
δύο Κοινοτήτων.

ν!|)Η Οιιοσπονδιακή Κυπριακή Δημοκρατία θα αποτελείται από 
δύο περιοχές, οι οποίες στο εξής θα αποκαλούνται Περιφέ- 
ρ&1££·~~

δ) Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της Ομοσπρι^ΐίας θα είναι 
ότι στο Ομοσπονδιακό επίπεδο θα υπάρχει^ίκαιη)δικοινοτι- 
κή συμμετοχη~σε~ολα τα κυβερνητικά όργανα7ΤπΓνομοί)ετικά7 
τα εκτελεστικά, τα διοικητικά και τα δικαστικά, 

ε) Η Ελληνοκυπριακή πλευρά προτείνει τέτοια σύνθεση και



αντιπροσώπευση στα όργανα ώστε, ενώ θα διασφαλίζεται 
επαρκής και αποτελεσματική συμμετοχή, εν τούτοις η κυβερ
νητική μηχανή θα μπορεί να συνεχίζει τη λειτουργία της και 

,να  μην παραλύει σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των πολι
τικών αντιπροσώπων των Κοινοτήτων.

^ σ τ ) Πρέπει να υπάοΕ,ει πρόνοια για αποτελεσματικό μηχανισμό 
/  επίλυστκ αδιεξόδων,.

ζ) Σ’ όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα σύμβολα και τα πο
λιτιστικά ζητήματα και που αφορούν την Ομοσπονδιακή Κυ
πριακή Δημοκρατία (όπως είναι η̂ ταθορισμός της σημαίας, 
του ύιινου και των εθνικών εορτώνή, οι δύο Κοινότητες θα 
έχουν ίσο λόγο και θα γίνονται σεβαστές οι παραδόσεις και 
ο πολΓτισμόςίης κάθε Κοινότητας, 

η) Η Ομοσπονδιακή Δηαοκοατία θα ένει δύο ε π ίσ η ς  γλώσσες: 
την ελληνική και την τουρκική.

0)1 Θα υπάρχει συνταγματική απαγόρευση για ολική ή μερική 
ένωστΓτης Κύπρου με οποιαδηποτε άλλη χώρα ή χωριστική" 
ανεξαρτησία η απόσχιση.

2. Οι Περιφέρειες

α^Κάθε Κοινότητα θα διοικεί μια Περιφέρεια, η οποία θα έχει 
ισότιμη υπόσταση έναντι της άλλης Περιφέρειας. Τα δύο 
συστατικά μέρη που θα αποτελούν την Ομοσπονδία, δηλ. οι 
δύο Περιφερειακές Κυβερνήσεις, θα είναι ισότιμες η μία 
έναντι της άλλης και θα συντονίζονται με την Ομοσπονδια
κή Κυβέρνηση.

β) Οι εδαφικές διευθετήσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
θα πρέπει να γίνουν κατά τρόπο δίκαιο, ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα σε σημαντική αναλογία Ελληνοκύπριων προσφύ
γων να επιστρέφουν στις εστίες τους κάτω από Ελληνοκυ
πριακή διοίκηση. Σε τέτοια περίπτωση, νοουμένου ότι οι 
περισσότεροι Τουρκοκύπριοι θα επιλέξουν να διαμένουν 
στην υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση Περιφέρεια, οι Τουρκο
κύπριοι ,0α αποτελούν την πλειοψηφία στην Ιίεριφέρεια αυ-/ 
τή. ακόιιη και αν επιστρέφουν σ’ αυτή όλοι οι Ελληνοκύ-; 
ποιοι πρόσφυγες.

Γγ))θι εξουσίες και αρμοδιότητες που θα παραχωρηθούν δυνάμει
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του Συντάγματος στην Ομοσπονδιακή και στις Περιφερειακές 
Κυβερνήσεις, αντίστοιγα, ,βα είναι τέτοιες ώστε οι Περιφε
ρειακές Κυβερνήσεις να έγουν εκτεταιιένη νοαοθετική, διοι
κητική και δικαστική αριιοδιότητα να λαιιβάνουν πρόνοια για 
την ανάπτυξη της Περιφέρειας, την ευημερία του πληθυσμού 
τηε. την παιδεία και τη διατήρηση του πολιτισμού της. 

δ) Δε θα υπάρχει δυνατότητα καταπάτησης από μέρους της Ο
μοσπονδίας των εξουσιών και αρμοδιοτήτων των Περιφε
ρειών. Οι Περιφέρειες θα είναι συνταγματικά κατοχυρωμέ-'1 
νες και^η αργική κατανομή εξουσιών θα συμφωνηθεί από 
τις δύο πλευρες. 

ε) Οα είναι δυνατό να ανατίθενται θέματα στις Περιφέρειες με 
Ομοσπονδιακή Νομοθεσία, παρ’ όλο που αυτά δεν απαριθ- 
μούνται ρητά στις Περιφερειακές Εξουσίες. Μπορεί επίσης 
να μελετηθεί η πιθανότητα καταρτισιιού Καταλόγου Συντρε- 
,χουσών Εξουσιών που θα ασκούνται σύμφωνα με διευθετή
σεις που θα συμφωνηθούν.

3. Η Ομοσπονδιακή Εκτελεστική Εξουσία

(α) Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος:

ΐ) Θα υπάρχει Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος από τους οποίους ο 
ένας θα είναι Ελληνοκύπριος και ο άλλος Τουρκοκύπριος, 

ϋ) Η Ελληνοκυπριακή πλευρά είναι πρόθυμη να εξετάσει δύο 
επιλονέε σχετικά με τον τρόπο εκλογής του Προέδρου και 
του Αντιπροέδρου.

Ο Πρόεδρος θα εκλέγεται από ιι/ηφοφόρους της Ελληνοκυ
πριακής Κοινότητας και ο Αντιπρόεδρος από ψηφοφόρους της 
Τουρκοκυπριακής Κοινότητας.

ΕΠΙΛΟΓΗ Β

Ο Πρόεδρος θα εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία με βάση
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κοινά εκλογικό κατάλογο και με απόλυτη πλειοψηφία. Υποψή
φιος για εκλογή μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πολίτης της 
Δημοκρατίας.

^Εάν ο εκλεγείς Πρόεδρος είναι Ελληνοκύπριος, οι υποψήφιοι 
ΆντιπρόεδροΓϋα είναι όλοι Τουρκοκύπριοι. Οι Ελληνοκύπριοι 

ψηφίσουν στην εκλογή του.Αντιπροέδρου, οι ψήφοι όμως 
των Ελληνοκυπρίων θα σταθμίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να. 
.αποτελούν το ίδιο ποσοστό με αυτό του ολικού αριθμού ψήφων, 
των Τουρκοκύπριων ψηφοφόρων στην εκλογή Προέδρου^

Αν και δεν μπορεί να προβλεφθει οτι οι ψηφοφόροι στην 
αρχή θα ψηφίζουν ανεξάρτητα από την Κοινοτική τους προέ
λευση, το προτεινόμενο σύστημα ψηφοφορίας πέραν των Κοι
νοτικών γραμμών θα διασφαλίζει ότι οποιοσδήποτε υποψήφιος 

\ Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη 
I τα συμφέροντα και τις ανησυχίες και των δύο Κοινοτήτων. Στο 
I μέλλον ελπίζεται ότι ο Πρόεδρος θα εκλέγεται ανεξάρτητα από 
| την Κοινοτική του προέλευση, ώστε τίποτε να μην εμποδίζει 
’ ιέναν Τουρκοκύπριο να γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ίϋ) Ο Αντιπρόεδρος θα αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση 
απουσίας ή ανικανότητας του τελευταίου, 

ίν) Στον Αντιπρόεδρο θα ανατεθούν εξουσίες και αρμοδιότητες 
οι οποίες θα συμφωνηθούν από κοινού, 

ν) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα έχουν στην πραγματικό- 
τητα.ισης έκτασης εξουσία αναφορικά με το διορισμό μελών 
της Κοινότητάς τους, που 0α κατέχουν υψηλό εκτελεστικό 
λειτούργημα, ή στην από κοινού δημοσίευση νόμων και απο
φάσεων.

ί) Το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνίσταται από ιον  Πρόεδρο, 
τον Αντιπρόεδρο και δέκα Υπουργούς, επτά από τους ο
ποίους θα είναι Ελληνοκύπριοι και τοε^ Τουρκοκύπριοι. Ο 
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα επιλέγουν ο καθένας τους 
Υπουργούς της Κοινότητάς του, αλλά η πράξη διορισμού 
~\ων των Υπουργών θα υπογράφεται και από τους δύο. 

να σημαντικό Υπουργείο θα ανατεθεί σε Τουρκοκύπριο.



ίϋ) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, κάμνοντας χρήση των 
εξουσιών προσφυγής και αναφοράς σε αμερόληπτο Ομο
σπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο η δικαστική 
εξουσία ασκείται εξίσου σε όλα τα ομοσπονδιακά θέματα 
και συνταγματικές υποθέσεις, θα διασφαλίζουν ότι δε γίνε
ται καμιά δυσμενής διάκριση σε βάρος είτε της μιας είτε της 
άλλης Κοινότητας ή οποιαδήποτε αντισυνταγματική ενέρ
γεια.

4 .β{ Ομοσπονδιακή Νομοθετική Εξουσία

('^α\-Θα υπάογει Ομοσπονδιακό Νομοθετικό Σώμα μ^δύο ΒουλέςΓ^) 
μ). Η Κάτω Βουλή στη σύνθεσή της θα αντανακλά την ισότητα 

των πολιτών και θα νομοθετεί πάνω σε όλα τα Ομοσπονδιακά 
Οέιιατα. .

γ]|_Η Ανω Βουλή στη σύνθεσή της θα αντανακλά την ισότιμη] 
"̂ υπόσταση των Περιφερειών και θα έχει αρμοδιότητα σε μεί-ί 

.ζονα Ομοσπονδιακά θέματα.
δ)1Αν προκόψει αδιέξοδο μεταξύ των δύο Βουλών θα υπάρχει 

μηχανισμός που θα διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουρ
γ ά  γίας της Κυβέρνησης 
(( ε))Η Ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να μελετήσει κατάλ

ληλους μηχανισμούς για να διασφαλισθεί ότι κανένα σημα
ντικό μέτρο που επηρεάζει ιδιαίτερα την Τουρκοκυπριακή 
Κοινότητα δεν μπορεί να εγκριθεί χωρίς Τουρκοκυπριακή ι 
Κοινοβουλευτική υποστήριξη.

ζ]|Για την τροποποίηση του Συντάγματος θα προνοούνται ενι- 
σχυμένες πλειοψηφίες που θα διασφαλίζουν την ύπαρξη συ
ναίνεσης των βουλευτών αμφοτέρων των Κοινοτήτων.

Των
ζουσίες και Αρμοδιότητες των Ομοσπονδιακών Οργάνων και 

Τον Περιφερειών.

Η Ελληνοκυπριακή πλευρά θεωρεί ότι οι Εξουσίες και Αρμο
διότητες των Ομοσπονδιακών Οργάνων πρέπει να διασφαλίζουν 
την ενότητα της χώρας, να προάγουν τη συνεργασία σ’ ολόκλη
ρη τη Δημοκρατία, να διατηρούν τη μία και μόνη διεθνή προ-



σωπικότητα της Δημοκρατίας, να προάγουν την ενότητα της 
εσωτερικής αγοράς και της οικονομίας της Κύπρου και γενικά 
να συμβάλλουν στην εναρμόνιση των Ομοσπονδιακών και Πε- 
ικρερειακών οργάνων, μέτρων και Νόμων.

Η άποψη της Ελληνοκυπριακής πλευράς είναι ότι οι Περι
φέρειες πρέπει να έχουν τέτοιες Εξουσίες και Αρμοδιότητες 
ώστε να ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, προνο- 
ώντας για δικαστήρια και αστυνομίες των Περιφερειών, να εξα
σφαλίζουν την ανάπτυξη της περιφέρειας, να κατοχυρώνουν τις 
παραδόσεις και να προνοούν για την πολιτιστική ανάπτυξη των 
κατοίκων της Περιφέρειας και να προάγουν τη συνεργασία με 
την άλλη Περιφέρεια και με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.
^ Για τη συγκεκριμένη κατανομή των Εξουσιών και Αρμοδιο
τήτων η Ελληνοκυπριακή πλευρά είναι πρόθυμη να μελετήσει 
δύο επιλογές:

ΕΠΙΛΟΓΗ Λ:

Θα μπορούσαν να υπάρχουν δύο Κατάλογοι Αρμοδιοτήτων 
και Εξουσιών, ένας για την Ομοσπονδία και ένας για τις Περι
φέρειες με λεπτομερή προσδιορισμό. Σε περίπτωση προσφυγής 
στα δικαστήρια ως προς την αρμοδιότητα στην οποία εμπίπτει 
ένα θέμα, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο θα εντέλλεται 
από το Σύνταγμα να διευθετεί το θέμα, εφαρμόζοντας ερμηνευ
τικό κανόνα ότι αμφισβητούμενες αρμοδιότητες ανήκουν στο 
κυβερνητικό επίπεδο του οποίου ο κατάλογος εξουσιών είναι 
ejuslem generis (παρόμοιας φύσης).

ΕΠΙΛΟΓΗ Β:

Θα μπορούσε να εξετασθεί η περίπτωση να δοθεί συντρέχου- 
σα εξουσία στην Ομοσπονδιακή και τις Περιφερειακές Κυβερ
νήσεις. Σ’ αυτή την περίπτωση θα υπάρχουν τρεις Κατάλογοι 
Εξουσιών και Αρμοδιοτήτων: ο Ομοσπονδιακός Κατάλογος, ο 
Περιφερειακός Κατάλογος και ο Κατάλογος Συντρεχουσών Ε
ξουσιών.



6. Ομοσπονδιακή Δικαστική Εξουσία

α) Σ’ όλες τις συνταγματικές υποθέσεις και όταν αποφασίζεται 
οποιοδήποτε ομοσπονδιακό Ειίτηιια. το Ομοσπονδιακό Ανώ

τα το Δικαστήριο Οα έγει ίση σύνθεση πάνω σε δικοινοτική

β) Κάθε Περιφέρεια Οα έχει το δικό της σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης.
Επομένως οι Κοινότητες Οα έχουν ίση συμμετοχή στη σφαί

ρα της απονομής δικαιοσύνης.

VII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Λύση του Κυπριακού προβλήματος Οα έχει ως αποτέλεσμα 
την αύξηση της ευημερίας ολόκληρου του πληθυσμού της νή
σου και θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους Τουρκοκυπρίους.

Η σημερινή τεχνητή διαίρεση της οικονομίας έχει αρνητικές 
επιπτώσεις πάνω στην οικονομία ολόκληρης της νήσου, αλλά 
αυτές υπήρξαν πιο έντονες πάνω στη μικρότερη και οικονομικά 
ασθενέστερη Τουρκοκυπριακή Κοινότητα. Ως αποτέλεσμα αυ
τής της τεχνητής διαίρεσης, το επίπεδο ευημερίας των Τουρκο
κυπρίων είναι ουσιαστικά χαμηλότερο από εκείνο των Ελληνο
κυπρίων και το νάσμα διευρύνεται.

Ένας παράγοντας που συμβάλλει στα οικονομικά προβλήμα
τα των Τουρκοκυπρίων είναι η ενσωμάτωσή τους στην τουρκική 
οικονομία με τη συνεπακόλουΟη «εισαγωγή» των προβλημάτων 
που χαρακτηρίζουν την οικονομία αυτή (υψηλά επίπεδα πληθω-Ι 
ρισμού, συνεχής υποτίμηση και αλλοιώσεις) με δυσμενείς επι
πτώσεις για τους Τουρκοκυπρίους.

Εκτός από το γεγονός ότι Οα διευκολύνει την οικονομική 
εξίσωση, η,λύση του Κυπριακού Οα απελευθερώσει πόρους, η 
.χρήση των οποίων σήμερα παρεμποδίζεται από την τεχνητή 
διαίρεση, και Οα βοηθήσει την Κύπρο να αναπτύξει πλήρως 
τις οικονομικές τΐ]ς δυνατότητες. Η αύξηση της εμπιστοσύνης 
Οα εντείνει την οικονομική δραστηριότητα και Οα δώσει μεγάλη 
ώθηση στις επενδύσεις, το εμπόριο, τον τουρισμό και την οικο
νομία γενικά.

βάση.



1. Η Ελληνοκυπριακή πλευρά προτείνει όπως οι προοπτικές 
' για εξίσωση και ανάπτυξη που θα δημιουργηθούν με την ενοποί

ηση της οικονομίας πρέπει να ενισχυθούν με κυβερνητικές ε
νέργειες σε Ομοσπονδιακό και Περιφερειακό επίπεδο, για επί
τευξη των ακόλουθων αντικειμενικών σκοπών:

Γα))Τη δημιουργία συνθηκών που να επιτρέπουν σε όλους τους 
Κυπρίους να έχουν ίσες ευκαιρίες για οικονομικά επιτεύγμα- 

^ τ α  και ευημερία.
Π ψ Γην προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης προς το σκοπό 

μείωσης της ανισότητας ευκαιριών και ευημερίας.
) )Γην παροχή επαρκών δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών 

σε όλους τους πολίτες.

^ ) π α  την επίτευξη του γενικού στόχου ότι όλοι πρέπει να 
έχουν ίση ευκαιρία να μετέχουν στη γενική ευημερία που θα 
δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα μίας λύσης του Κυπριακού προ
βλήματος, η Ελληνοκυπριακή πλευρά προτείνει τα εξής:

/χι)/Θα υπάρξευ α φ ή ς  διαχωρισμός των οικονομικών εξουσιών 
μεταξύ της Κεντρικής και των Περιφερειακών Κυβερνήσεων. 

/ ρ )]Οι Περιφερειακές Κυβερνήσεις θα έχουν επαρκείς πόρους και 
~̂~̂ εξουσίες για την προώθηση της ευημερίας και περαιτέρω 

ανάπτυξης της Περιφέρειάς τους, 
γ) Θα εγκαθιδρυθεί μηγανισμός, με τη δημιουργία ενός κεντρι

κού ταμείου ανάπτυξτκ. νια τη διασφάλιση ισοροοππαενικ 
ανάπτυξης όλων των περιοχών της Κυπρου και ίσων ευκαι
ριών για όλους τουε Κυπρίους

δ) Θα υπάρχει(£^α νόμισμα3ο οποίο θα είναι υπό τον έλεγχο της 
^Κεντρικής Τράπεζας.

ε) Οι Περιφερειακές Κυβερνήσεις θα έχουν επαρκείς φορολογι-, 
^ές προσόδους.

επιβολή τελωνειακών δασμών θα αποτελεί αποκλειστική 
ν-~*ζευθύνη της ΟμοσπονδιακήςΚυβέρνησης. 

η) Τα εμπορικά συμφέροντα και δικαιώματα των Τουρκοκύ
πριων επιχειρηματιών θα ληφθούν επαρκώς υπόψη, 

θ) Μία επανενοποιημένη αναπτυσσόμενη οικονομία θα κατα
στήσει ευκολότερη την εποικοδομητική επίλυση του προ
βλήματος των Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων ανέργων 
αποφοίτων πανεπιστημίων με την αξιοποίηση του δυναμικού



που μπορεί να δημιουργηθεί από μία επανενοποιημένη οικο
νομία.

ι) Μεταβατικές οικονομικές διευθετήσεις, που θα εφαρμοστούν 
μετά την εγκαθίδρυση μιας Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, θα 
συζητηθούν με στόχο τη διευκόλυνση της επανενοποίησης 
της οικονομίας.

3. Η Κύπρος έχει συνάιιιει Συικοωνία Σύνδεσης με την ΕΟΚ 
και έχει εισέλθει σε .Τελωνειακό Ένωση που αποτελεί μέρος της 
δεύτερης φάσης της Συμφωνίας Σύνδεσης και θα αναπτύσσει 
συνεγοκ στενότερους δεσμούς με την ΤθΚ. Αυτό θα μπορούσε 
να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην ευημερία όλων των Κυ
πρίων και να βοηθήσει την προώθηση ισορροπημένης περιφε
ρειακής ανάπτυξης.

.Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία πρέπει να έχει την ευθύνη για 
το κοινο εξωτερικό δασμολόγιο της ΕΟΚ, αλλά οι πόροι πρέπει 
να κατανεμονται δίκαια.



\

environmental program m es, and exchange o f  views on subjects such as air
space m anagement.

Gradual expansion o f  NATO ’s information program m es in the region, sup
port for discussion of security issues in the dem ocratic context within those 
countries and invitations to parliamentary educational and media groups and 
delegations o f  young leaders to visit NATO H eadquarters. Encouragem ent of 
greater contacts between Central and East European parliaments and the 
North Atlantic Assembly, to be agreed am ong the parliamentarians concerned.

10. On this basis, we are determ ined that our Alliance shall make its full con
tribution to the building o f  stable and durable peace and security in all coun
tries o f  Europe. W e invite all European states to jo in  with us in realising this 
shared objective.

Interim Accord Between 
the Hellenic Republic and FYROM

Minister Karolos Papoulias, representing the Party o f the First Part (the 
“Party o f  the First Part”) and Minister Crenkovski, representing the Party of 
the Second Part (the “part o f  the Second Part”), hereby DECLARE AND A- 
GREE as follows:

Recalling the principles o f  the inviolability o f frontiers and the territorial in
tegrity o f  States incorporated in the Final Act o f  the Conference on Security 
and Cooperation in Europe, signed in Helsinki,

Beaiing in m ind the provisions o f the United N ations Charter and, in par- 
dcular, those referring to the obligation of States to refrain in their inter
national relations from the threat o f use o f  force against the territorial integrity 
or political independence o f  any State.

Guided by the spirit and principles o f  dem ocracy and fundam ental freedoms 
and respect for hum an rights and dignity in accordance with the Charter o f  the 
United Nations, as well as the Helsinki Final Act, the Charter o f  Paris for a new 
Europe and pertinent acts o f  the Organization for Security and Cooperation in 
Europe.

Considering their mutual interest in the m aintenance o f  international 
peace and security, especially in their region,

Desiring to confirm the existing frontier between them  as an enduring in
ternational border,
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Recalling their obligation not to intervene, on any pretext or in any form, in 
the internal affairs o f  the other,

Desiring to develop their m utual relations and to lay firm foundations for a 
clim ate o f peaceful relations and understanding,

Realizing that econom ic cooperation is an important elem ent for the devel
opm ent o f m utual relations on a stable and firm basis, as well as desiring to d e
velop and prom ote future cooperation.

Desiring to reach certain interim agreem ents that will provide a basis for ne
gotiating a perm anent Accord.

Have agreed as follows:
A . FR IEN D LY R E LA TIO N S
A N D  CO NFIDENCE - B U IL D IN G  MEASURES
Article 1
1. Upon entry into force o f  this interim Accord, the Party o f the First Part 

recognizes the Party o f  the Second Part as an independent and sovereign state 
un d er the provisional designation set forth in a letter o f  the Party o f the First 
Part o f the date o f this Interim  Accord, and the Parties shall at an early date es
tablish diplomatic relations at an agreed level with the ultimate goal o f re
lations as ambassadorial level.

2. T he Party o f the First Part shall as prompdy as possible establish a liaison 
office in Spoke, the capital o f  the Party o f the Second Part, and the Party o f the 
Second Part shall as prom ptly as possible establish a liaison office in Athens, the 
capital o f the Party o f  the First Part.

A rticle 2
T h e Parties hereby confirm their com m on existing frontier as an enduring  

and inviolable international border.
A rticle 3
Each Party undertakes to respect the sovereignty, the territorial integrity 

and the political independence o f  the other Party. N either Party shall support 
the action o f  a third party directed against the sovereignty, the territorial or 
the political independence o f  the other Party.

Article 4
T h e Parties shall refrain, in accordance with the purposes and principles o f  

the Charter o f  the U nited Nations, from the threat or use o f force, including  
the threat or use o f force designed to violate then existing, and they agree that 
neither o f them  will assert or support claims to any part o f  the territory o f the 
other Party or claims for a change o f  their existing frontier.

Article 5
1. T he Parties agree to continue negotiations under the auspices o f the Sec-
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ry-General o f the U nited Nations ________  resolutions
345X19931 with a view to reaching agreem ent on the difference describedliT  
tKaTresoTutioiTand in Security Council resolution 8,7 (193).

2. Recognizing the difference between them with respect to the name o f  the 
Party o f the Second Part, each Party reserves all o f  its rights consistent with the 
specific obligations undertaken in this Interim Accord. T he Parties shall cooper
ate wdth a view to facilitating their mutual relations notwithstanding their respec
tive positions as to the name o f the Party o f the Second Part. In this context, the 
Parties shall take practical measures, including dealing with the matter o f  docu
ments, to carry out normal trade and commerce between them in a m anner con
sistent with their respective positions in regard to the name o f  the Party o f  the 
Second Part. T he Parties shall take practical measures so that the difference about 
the name o f  the Party o f  the Second Part will not obstruct or interfere with nor
mal trade and commerce between the Party o f  the Second Part and third parties.

Article 6
1. The Party o f the Second Part hereby solem nly declares that nothing in its 

Constitution and in particular in the or in article 3 o f  the Constitution, can or 
should be interpreted as consisting or will ever constitute the basis o f  any claim 
by the Party o f  the Second Part to any territory not within its existing borders.

2. T he party o f the Second Part hereby solem nly declares that nothing in its 
Constitution, and in particular in Arucle 49 as am ended, can or should be in
terpreted as consututing or will ever constitute the basis for the Party o f  the 
Second Part to interfere in the internal affairs o f  another State in order to pro
tect the status and rights o f  any persons in other States who are not citizens of 
the Party o f the Second Part.

3. T he Party o f the Second Part furtherm ore solem nly declares that the in- 
terpretauons given in paragraphs 1 and 2 o f  this Article will not be superseded  
by any other interpretation o f its Constitution.

Article  7
1. Each Party shall prom pdy take effecdve m easures to prohibit hostile ac- 

dvides or propaganda by State-controlled agencies and to discourage acts by 
private entities likely to incite violence, hatred or hostility against each other.

2. U pon entry into force o f  this Interim Accord, the Party o f  the Second Part 
shall cease to use in any way the symbol in all its forms displayed on its nation
al flag prior to such an entry force.

3. I f  either Party believes one or m ore symbols constituting part o f  its 
historic or cultural patrim ony is being used by the other Party, it shall bring 
such'alleged use to the attendon o f  the other Party, and the other Party shall 
take appropriate corrective acdon or indicate why it does not consider it nec
essary to do so.

Article 8
1. T h e Pardes 

m ent o f  peop le  o 
either Party to th 
tate such movem·

2. T h e Pardes 
be requested to 
m easures referre; 
im plem entation c

B. H U M A N
Article 9
1. In the condt 

principles o f  dem  
dignity, and the 
Nations, the Uni' 
tion for the Prote 
ternational Corn 
nation, the Convc 
docum ent o f  the 
m ension o f  the C 
Charter o f  Paris ;

2. N o  pro vis ic· 
terpreted to give 
pies o f the Unite( 
principle o f  the t(

Article 10
Convinced th; 

proving understa  
ties shall encoura 
m eetings betwee 
custom.

C. IN TER N 7 
AN D  REGIC
Article 11
1. U pon  en tn  

agrees not to objc 
Second Part in ii



A rticle 8
1. T he Parties shall refrain from im posing any im pedim ent to the m ove

m ent o f people or goods between their territories or through the territory o f  
either Party to the territory o f  the other. Both Parties shall cooperate to facili
tate such m ovem ents in accordance with international law and custom.

2. T he Parties agree that the European U nion and the United States may 
be requested to use their good offices with respect to developing practical 
m easures referred to in paragraph 2 o f  Article 5 so as to assist the Parties in the 
im plem entation o f  Article 8.

B. H U M A N  AND C U LT U R A L R IG HTS
A rticle 9
1. In the conduct o f their affairs the Parties shall be guided by the spirit and 

principles o f  dem ocracy, fundam ental freedom s, respect for human rights and 
dignity, and the rule o f  law, in accordance with the Charter of the United  
N ations, the Universal Declaration o f  H um an Rights, the European C onven
tion for the Protection o f  H um an Rights and Fundamental Freedoms, the In
ternational Convention on the Elimination o f  all Forms o f Racial Discrimi
nation, the Convention on the Rights o f the Child, the Helsinki Final Act, the 
docum ent o f  the C openhagen M eeting o f  the Conference on the H um an Di
m ension o f the Conference on Security and Cooperation in Europe and the 
Charter o f Paris for a N ew  Europe.

2. N o provision o f  the instrum ents listed in paragraph 1 above shall be in
terpreted to give any right to take any action contrary to the aims and princi
ples o f  the U nited Nations Charter, or o f  the Helsinki Final Act, including the 
principle o f the territorial integrity o f  States.

A rticle  10
Convinced that the developm ent o f  hum an relations is necessary for im

proving understanding and good-neighborliness o f their two peoples, the Par
ties shall encourage contacts at all appropriate levels and shall not discourage 
m eetings between their citizens in accordance with international law and 
custom .

C. IN T E R N A T IO N A L M U LT ILA T E R A L 
A N D  R EG IO N AL IN S T IT U T IO N S
A rticle  11
1. U pon entry into force o f  this interim  Accord, the Party o f the First Part 

agrees not to object to the application by or the membership o f the Party o f the 
Second Part in international, multilateral and regional organizations and in-



stitutions o f  which the Party o f  the First Part is a member, however, the Party 
o f  the First Part reserves the right to object to any membership referred to 
above if and to the extent the Party o f  the Second Part is to be referred to in 
such organization or institution differently than in paragraph 2 o f  United 
Nations Security Council Resolution 817 (1993).

2. T h e Parties agree that the ongoing economic developm ent o f  the Party 
o f  the Second Part should be supported through international cooperation as 
far as possible by a close relationship o f  the Party o f the Second Part with the 
European Econom ic Area and the European Union.

D. TR E A TY  R ELATIO N S
Article 12
1. U pon  entry into force o f this interim Accord, the Parties shall in their re

lations be directed by the provisions o f  the following bilateral agreem ents that 
had been concluded between the former Socialist Federal Republic o f Yu
goslavia and the Party o f  the Part on 18 June 1959:

a) T h e convention concerning m utual legal relations,
b) T h e agreem ent concerning the reciprocal recognition and the enforce

m ent o f  judicial decisions, and
c) T h e agreem ent concerning hydro-econom ic questions.
T h e Parties shall prom ptly consult with a view to entering into new agree

m ents substantially similar to those referred to above.
2. T h e Parties shall consult with each other in order to identify other a- 

greem ents concluded between the former Socialist Federal Republic o f Yu
goslavia and the Party o f  the First Part that will be deem ed suitable for appli
cation in their m utual relations.

3. T h e Parties may conclude additional bilateral agreements in areas of 
m utual interests.

Article 13
H aving regard to the fact that the Party o f the Second Part is a land-locked 

Sate, the Parties shall be guided by the applicable provisions o f  the United 
Nations C onvention on the Law o f the Sea as far as practicable both in practice 
and w hen concluding agreem ents referred to in Article 12.

Article 14
1. T h e Parties shall encourage the developm ent o f friendly and good-neigh

borly relations betw een them and shall reinforce their econom ic cooperation : 
in all sectors, including that o f  water resources m anagement. In particular they £ 
shall prom ote, on  a reciprocal basis, road, rail, maritime and air transport and 
com m unication links, using the best available technologies and facilitate the . 
transit o f their goods between them and through their territories as ports. The j



parties shall observe international rules and regulations with respect to transit, 
telecom m unications, signs and codes.

2. To this end the Parties agree to enter forthwith into negotiations aim ed  
at prom pdy im plem enting agreem ents o f  cooperation in the aforem entioned  
areas, taking into account the obligations o f the Party o f  the First Part deriving  
from its m em bership in the European Union and from other international in
struments.

Such agreem ents shall relate to visas, work permits, “green-card” insurance, 
air space transit and econom ic cooperation.

E. ECO NOM IC C O M M ERCIAL E N V IR O N M E N T A L 
AND LEG AL R ELATIO N S
Article 15
1. The Parties shall strengthen their economic relations in all fields.
2. The Parties shall in particular support developm ent and coopération in 

the field o f  capital investm ents, as well as industrial cooperation between en 
terprises. Special attention shall be paid to cooperation betw een small and 
m edium -size com panies and enterprises.

Article 16
1. T he Parties shall develop and improve scientific and technical cooper

ation, as well as cooperation in the field o f  education.
2. The Parties shall intensify their exchanges o f inform ation and o f  scientif

ic and technical docum entation, and shall strive to im prove m utual access to 
scientific research institutions, archives, libraries and similar institutions.

3. The Parties shall support initiatives by scientific institutions and by indi
viduals aim ed at im proving cooperation in the sciences.

Article 1 7
1. The Parties shall take great care to avoid dangers to the environm ent and 

to preserve natural living conditions in the lakes and rivers shared by the two 
Parties.

2. The Parties shall cooperate in elim inating all forms o f  pollution in border 
areas

3. The Parties shall strive to develop and harmonize strategies and programs 
for regional and international cooperation for protecting the environment.

Article 18
The Parties shall cooperate in alleviating the consequences o f  disasters.
Article 19 '
1. T he Parties shall cooperate in improving and prom oting business and 

tourist travel.
2. Consistent with the obligations o f  the Party o f the First Part arising from its
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membership in the European U nion and from relevant instruments o f  the 
Union, the Parties shall make join t efforts to improve and accelerate customs and 
border formalities, including simplification in the issuance o f  visas to each oth
er’s citizens, taking into account Arucle 5, paragraph 2, o f this Interim Accord.

3. T h e Parties shall endeavor to im prove and m odernize existing border 
crossings as required by the flow o f  traffic, and construct new border crossings 
as necessary.

Article 20
T he Parties shall cooperate in the fight against organized crime, terrorism, 

econom ic crimes, narcotics crimes illegal trade in cultural property, offenses a- 
gainst civil air transport and counterfeiting.

F: F IN A L  CLAUSES
Article 21
1. T h e Parties shall settle any disputes exclusively by peaceful means in ac

cordance with the Charter o f  the U nited Nations.
P ~dTPXny difference or dispute that arises between the Parties concerning the 
interpretation or im plem entation o f  this Interim Accord may be submitted by 
either o fth e m  to the International Court ot Justice, except for the difference
Inferred to in Article 5,"paragraph 1.

Article 22
T he Interim  Accord is not directed against any other State or entity anchk/  

does not infringe on  the rights and duties re

’  Summary of the 
Dayton Peace Agreement:

For the first time after four years o f  fighting in the former Yugoslavia, this 
agreem ent commits the parties to end the war and to start building peace with 
justice. It represents our best hope for ending the worst atrocities Europe has 
seen since the Second W orld War and our best opportunity to prevent a wider 
and m ore terrible war in this volatile region o f  Europe.

T he agreem ent enables Bosnia and H erzegovina to continue as a s in g le  
state, with full respect for its sovereignty by its neighbors. T h e parties have a- 
greed to a constitution for Bosnia and H erzegovina that creates effective fede-
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