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ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σήμερα ότι οι συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και 
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 μειονοτήτων, την ύπαρξη οικονομίας της αγοράς που να λειτουργεί, καθώς και την
ικανότητα π\,^[|ΓΤί^π3ψμΕηη 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.
I

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.

ίν) 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 όρισε 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης. Η προοπτική της προσχώρησης αποτελεί μία μοναδική 
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 πολπτκές, και της αρμονικής λειτουργίας των κοινοτικών 
πολιτικών μετά την προσχώρηση.

25. Ο σεβασμός των πολιτικών κρπηρίων 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 εξσρτηθουι 
από τον σεβασμό των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και από την ικανότητα της Ένωσης να αψομοιώσε.
νέα μέλη.' ' /



27. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να συγκαλέσει, την Άνοιξη του 1998, διμερείς διακυβερνητικά 
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 γ ενικό διαπραγματευτικό πλαίσιο που όρισε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 1597.

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 Ένωση;. 
Η προετοιμασία αυτή μπορεί επίσης να συζητείται σε διμερείς συνεδριάσεις υπο_ογικού επιπέδου με 
τα κράτη μέλη της Ένωσης.

28. ]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 Σαιβούλιο ζητεί να 
υλοποιηθεί στην πράξη η βούληση της Κυπριακής Κυβέρνησης να συμπεριλάβει σ/ηπροσώπους τη; 
τουρκοκυπριακής κοινότητας οτην αντιπροσωπία των διαπραγματεύσεων προσχώρησης. 
Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το αίτημα, θα αναληφθούν οι αναγκαίες επαφέ; από την Προεδρία 
και την Επιτροπή.
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Συμπεράσματα της Προεδρίας - Λουξεμβούργο, 12 και 13 Δεκεμβρίου 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 ακ τρος το. 
ρυθμό υιοθέτησης του κεκτημένου της Ένωσης, θα περιλαμβάνεται, για το καθένα από τα ι-οάτη 
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 199£ 
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 τηψικσνότητο; 
των υποψηφίων κρατών να πληρούν τα οικονομικά κριτήρια και να εκπληρούντις 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 στρατπνική νια την Τουρκία

|3 τ ) τ ο  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την επιλεξιμότητα της Τουκίας για προσχώρηση στη. 
Ευρωπαϊκή ΊΘ/ωση. Αυτή θα κριθεί βάσει των αυτών κριτηρίων μετά άλλα υποψήφια κράτη. 
Δεδομένου ότι δεν υφίστανται όλες οι πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις οι οποίες θα _ 
επέτρεπαν να εξετασθεί το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων προσχώρησης, το Ευρωπαϊκό Σοαβούλι: 
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, 
περατέρω εμβάθυνση της τελωνειακής ένωσης, 
εφαρμογή της χρηματοδοτικής συνεργασίας,
προσέγγιση των νομοθεσιών και υιοθέτηση του κεκτημένευ-της Ένωσης και 
συμμετοχή, αποφασιζόμενη κατά περίπτωση, σε ορισμένα προγράμματα και ορισμένους 
οργανισμούς, κατ’αναλογίαν των προβλεπομένων 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 δεσμώντης Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση εξαρτσται 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 Ευρωπαϊπ 
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 orra 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 προέκυψεν κατά το Συμβούλσ 
Γενικών Υποθέσεων της 24ης Νοεμβρίου 1997 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων μεταξύ της Ένωστο 
και της Τουρκίας και καλείτην Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ 

10 ΚΑΙ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

Η διαδικασία διεύρυνσης

j. 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 
συναντιόνται 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.



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 ήου 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.



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.



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/Υπατος 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.

Επικουρικότητα και βελτίωση της 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 απάτης

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. ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 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 καί 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 ενδιαφερόμενα 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/Ύπατο 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 
Γενικών 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. ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΘΕΣΕΙΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Συντονισμός πολιτικών στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης και ζ?/ς δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης

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



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.

33. Η ειδική σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Αισσαβώνας, 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.
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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 Γραμμές 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 εσωτερική αγορά, η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η κοινωνία τ?/ς 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 Ευρωπαϊκός 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. ΛΟΙΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ

Δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

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

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. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

54. Με την ανάληψη καθηκόντων του κ. Χαβιέρ Σολάνα ως Γενικού Γραμματέα/Υπατου 
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 Γ ενικού Γ ραμματέα/Ύ πάτου 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 στρατηγικές

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.

ϋΙΙ
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Σταθερότητα 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 Γραμματέα/Υπατο 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»•4
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.

Η Ένωση επιθυμεί να συμβάλει στον εκδημοκρατισμό της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γιουγκοσλαβίας (ΠΔΓ) 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.

61. 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

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.
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68. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία των μέτρων που έλαβε το Ισραήλ και οι 
Παλαιστίνιοι για την εφαρμογή της Συμφωνίας του εΐιαιτη Εΐ^ΐιεϊΐιΐι. 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

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 Γενικών 
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. ΒΟΡΕΙΟΣ 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.
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( Τά^ορόσημα θέλουσι τεθή εις ορατήν απ αλ,λήλ.ων άπόστασιν, θά ώσιν ήριθμημένα. ή δε τοποθεσία καί ό άειΟ- 
μός αύτών θά σημειώνται έν χαρτογραφ ικώ πίνακι.

’Ά ρ θ ρ ο ν  11.

|  νάμεις.

’Ά  ρ 0 ρ ο ν 12.
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; φύλαξιν των διατάξεων της παρούσης Συνθήκης των συναφών προς τάς ύπο την κυριαρχίαν της ’Ιταλίας διατε- 
|λούσας νήσους, περί ων διαλ.αμβανει τό άρθρον 15. Έκτος αντιθέτου διατάξεως της παρούσης Συνθήκης, αί νήσοι, 
αί κείμεναι είς μικροτέραν άπόστασιν των τριών μιλλίων τής ασιατικής ακτής, παραμένουσιν ύπό την τουρκικήν 

|  κυριαρχίαν. -------------------------------------------------

— ---) ’Ά ρ θ ρ ο ν  13.

Πρλς έξασφάλισιν τής ειρήνης, ή Ελληνική Κυβέρνησις ύποχρεοϋται νά τηρή έν ταϊς νήσοις Μυτιλήνη, Χίω,
: Σάμώ καί ’Ικαρία τά άκόλουθα μέτρα:

1. Αί εΐρημέναι νήσοι δέν θά χρησιμοποιηθώσιν είς ένκατάστασιν ναυτικής βάσεως ή εΐςάνέγερσιν οχυρωματικού 
τίνος έργου.

2. Θά άπαγορευθή είς την ελληνικήν στρατιωτικήν άεροπλοία' νά ύπερίπταται του εδάφους τής ακτής τής Ά να -  
ήτολίας.
,, ’Αντιστοίχως, ή Όθοιμαντκή Κυβέρνησις θά άπαγορεύση είς τήν στρατιωτικήν άερυπλοίαν αυτής νά ύπε.τί-
.πταται των ρηθεισών νήσων.

3. Αί έλληνικζί στρατιωτικαί δυνάμεις έν ταϊς είρημένχις νήσοις θά περιορισθώσι είς τον συνήθη αριθμόν των 
διά τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν καλούμενων, οϊτινες δύναντχι νά έκγυμνάζωνται επί τόπου, ώς καί είς δύνααιν χωρο
φυλακής καί αστυνομίας άνάλογον προς τήν έφ’ ολοκλήρου του έλλ.ηνικοϋ εδάφους ύπάρχουσαν τοιαύτην.

Ά ρ θ ρ ο ν  14.

Αί νήσοι ’Ίμβρος καί Τένεδος, παραμένουσαι υπό τήν τουρκικήν κυριαρχίαν, Οά άπο/.αύωσιν ειδικής διοικητικής 
¿ργανώσεως, άποτελ,θυμένης έκ τοπικών στοιχείων και παρεχοόσης πάσαν έγγύησιν είς τόν μή μουσουλμανικόν ιθαγενή 
ληθυσμόν δι’ δ,τι άφορά είς τήν τοπικήν διοίκησιν καί τήν προστασίαν τών προσώπων καί τών περιουσιών. Ή  δια- 

ϊηρησις τής τάξεως θά έξασφαλ.ίζηται έν αύταΐς δι’ άστυνομίας στρατολογουμένης μεταξύ του ιθαγενούς πληθυσμού, 
ςή φροντίδι τής ώς άνο> προβλεπομένης τοπικής διοικήσεως ύπό τάς διαταγάς τής οποίας Οά διατελ.ή.

Αί συνομολογηθεϊσαι ή συνομολ.ογηθησόμεναι μεταξύ Έλλ.άδος καί Τουρκίας συμφωνίαι, αί άφορώο·αι τήν άν 
Ταλά.αγήν τών ελληνικών καί τουρκικών πληθυσμών, δέν Οά έφαρμοσθώσιν είς τους κατοίκους τών νήσων ’Ίμβρου 
Χαί Τενέδου.

’Ά ρ θ ρ ο ν  15.
- τ ’

ΊΙ Τουρκία παραιτεΐται υπέρ τής Ίταλ,ίας παντός δικαιώματος καί τίτλ ου έπί τών κάτο^θι άπαριθμουμένων νή- 
>'*, τούτέστι τής * Αστυπάλαιας, Ρόδου, Χάλ κης, Καρπάθου, Κάσσου, Τήλ.ου, Νισύρου, Καλ.ύμνου, Λέρου, Π άτ μου, 

ιειψους, Σύμης καί Κώ, τών κατεχομένων νυν ύπό τής Ιταλίας καί τών νησίδων τών έξ αύτών έξαρτωμένων, ιός 
' τής νήσου Καστελλ.ορίξου (6ρα χάρτην ύπ’ άρ. 2).

*■—̂  ’Ά  ρ 0 ρ οι 10.

Ή  Τουρκία δηλ.οΐ δ .ι  παραιτεΐται παντός τίτλου καί δικαιώματος πάσης φύσεως έπί τών εδαφών ή έν σχέσει 
τά έδάφη άτινα κεΐνται πέραν τών προβλ.επομένων ύπό τής παρούσης Συνθήκης ορίων, ώς καί έ/τί τών νήσων, 

ύς έκείνων ών ή κυριαρχία έχει άναγνωρισθή αυτή διά τής παρούσης Συνθήκης, τής τύχης τών εδαφών καί τών 
τών τούτων κανονισθείσης ή κανονισθησομένης μεταξύ τών ένδιαφερομένων.
; ' Αί διατάξεις τοϋ'παρόντος άοθοου δέν θίγουσι τάς συνομολ.ογηθείσας ή συνομολ.ογηθησοιχέναε ίδιαιτέτα; συμσωνίαε 
?«ξύ τής Τουρκίας καί τών δμόρων χωρών λόγω τής γειτνιάσεως αύτών.
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’Ά  ρ θ ρ ο ν 32.

Οι άγοντες ηλικίαν άνω των 18 ετών, οΐτινες είναι εγκατεστημένοι εις έδαφος άποσπώμενον της Τουρκίας συμ- 
¿νως —ρος την παρούσαν Συνθήκην και οΐτινες διαφέρουσι φυλετικώς της πλειονότητος του πληθυσμού του ρηθέντος 
:άφους, έχουσι δικαίωμα έπί δύο έτη άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τής παρούσης Συνθήκης νά άσκήσωσιν επιλογήν 
τέρ τής ιθαγένειας ενός των Κρατών, ένθα ή πλειονότης του πληθυσμού εΐνε τής αύτής φυλής μετά του άτόμου τού 
τκοϋντος το δικαίωμα τής επιλογής καί ύπό τον δοον τής συγκαταθεοεως του Κράτους τούτου.

" Α  ρ 9 ρ ο ν 33.

ΟΙ άσκήσαντες τδ δικαίωμα τής επιλογής, συμφώνως προς τάς διατάξεις των άρθρων 31 καί 32, όφείλουσιν, 
ι-'οζ των επομένων δώδεκα μηνών, νά μεταφέρωσι τήν κατοικίαν των εις το Κράτος ύπέρ ού ήσκησαν την επιλογήν.

Εΐνε έλεύθεροι νά διατηρήσωσι τήν ήν κέκτηνται άκίνητον περιουσίαν έν τώ έδάφει τοϋ Κράτους, ένθα εΐχον 
ήν κατοικίαν των προ τής παρ’ αυτών γενομένης επιλογής.

Δύνανται δε νά άποκομίσωσι τά κινητά αυτών πάσης φύσεως, χωρίς νά ύποβληθώσιν ένεκα τούεου εις ουδέν 
ίσαγωγ.κον ή εξαγωγτ/.ον τέλος ή δασμόν.

’Ά  ρ 0 ρ ο ν 34.

^ ^ π ό  τήν έπιφύλαξιν τών συμφωνιών, αίτινες Οά άπεβαινον άναγκαΐαι μεταξύ τών Κυβερνήσεων των άσκουσών 
ήν έν ταΐς άποσπωμέναις τής Τουρκίας χώραις εξουσίαν καί τών Κυβερνήσεων τών χωρών ένθα είσίν εγκατεστη
μένοι.. οί άγοντες’ήλικίαν άνω τών 18 ετών τοϋρκοι υπήκοοι, οί καταγόμενοι έξ έδάφους άποσπωμένου τής Τουρκίας 
υνάμει τής παρούσης Συνθήκης καί εγκατεστημένοι εις τό έξωτερικον κατά τήν έναρξιν τής ισχύος αύτής, δύνανται 
ά άσκήσωσιν επιλογήν ύπέρ τής έπτκρατούσης έν τή χώρα έξ ής κατάγονται ιθαγένειας, έάν συνδέωνται φυλετικώς 
ιετά τής πλειονότητες τοϋ πληθυσμού τής χώρας τούτης καί έάν ή άσκοϋοα τήν έξουσίαν Κυβέρνηοις συναινέση 
ίς τούτο. Το δικαίωμα τούτο τής επιλογής δέον νά άσκηθή έντός δύο έτών άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τής 
ταρούσης Συνθήκης.

’Ά  ρ θ ρ ο ν 33.

Αί συμβαλλόμενοι Δυνάμεις άνα/.αμβάνουσι τήν ΰποχρέωσιν δπως ούδέν παρεμβάλλωσι πρόσκομμα εις τήν άσκησιν 
τού δικαιώματος έπιλογής τού προβλεπομένου ύπό τής παρούσης Συνθήκης η τών συν ο μολογηθε ισών Συνθηκών 
ειρήνης μετά τής Γερμανίας, Αυστρίας, Βουλγαρίας ή Ουγγαρίας, ή ύπό Συνθήκης συνομολογηθείσης μεταξύ τών συμ
βαλλόμενων τούτων Δυνάμεων π/.ήν τής Τουρκίας, ή μιας έξ αυτών καί τής 'Ρωσσίας,ή μεταξύ αυτών τούτων τών 
συμβαλλόμενων Δυνάμεων καί έπιτρεπούσης εις τούς ένδιαφερομένους τήν άπόκτησιν πάσης άλλης προσιτής αύτοΐς 
Οα*'ενείαε.

’Ά ρ θ ρ ο ν  36.

Αί σύζυγοι άκολουθοϋσι τήν κατάστασιν τών συζύγων «ύτών καί τά ηλικίας κάτο> τών 18 έτών τέκνα τήν 
:ών γονέων των διά παν δ.τι αφόρα εις τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ παρόντος Τμήματος. ·

ΤΜ1Ι.ΜΛ Γ .

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

’Ά  ρ 0 ρ ο ν 37.

ΊΙ τ  ουρκία αναλαμβάνει τήν ΰποχρέωσιν δποας αί έν τοΐς άρθροις38—44 περιεχόμεναι διατάξεις άναγνωρισθώ- 
οιν ώς θεμελιώδεις νόμοι, δπως ούδεις νόμος ή κανονισμός ή έπίσημος τις πραξις διατε/.ώσιν έν άντιφάσει ή έν 
αντιΟεσει προς τάς διατάξεις ταύτας καί δπως ουδεις νομος ή κανονισμός η έπίσημος τις πραξις κατισχύωσιν αύτών.

’Ά  ρ 0 ρ ο ν 38.

ΊΙ Τουρκική Κυβέρνησις αναλαμβάνει τήν ύποχρέοισιν νά παρέχη εις πάντας τούς κατοίκους τής Τουρκίας πλήρη 
και απόλυτον προστασίαν τής ζωής καί τής έλευθερίας αυτών, άδιακρίτως γεννήσεως, έθνικότητος, γλώσσης, φυλής ή 
θρησκείας.

Πάντε: 
θρησκείαν τ

, Λ!· μ*.
τήν έπιφύλα 
να ήθελον τ  
τάξεως.

: ^  κάτοικοι τή: Τουρκίας δικαιούνται νά πρεσβεύωσιν έλευθέρως, δημοσία τε καί κατ’ ιδίαν, πάσαν πίστιν, 
δοξασίαν ών ή άσκησις δεν ήθελεν είναι άσυμβίβαστος προς την δημοσίαν τάξιν καί τά χρηστά ήθη. 

μουσουλμανικά.’, μειονότητες θά άπο/.αύωσιν πλήρως τής ελευθερίας κυκλοφορίας καί μεταναστεύσεως, ύπό 
ειν των εφαρμοζόμενων, εφ’ όλου ή μέρους τοϋ έδάφους, εις άπαντας τούς Τούρκους ύπηκόους μέτρων, άτι* 
’•'/.ον ληφθή ύπό τής Τουρκικής Κυβερνήσεως χάριν τής έθνικής άμύνης καί τής τηρήσεως τής δημοσίας
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’Ά  ρ Ο ρ ο ν 39.

01 άνήκοντες εις μη μουσουλμανικάς μειονότητας υπήκοοι τοϋρκοι Οά άπολαύωσι των αύτών αστικών και πο
λιτικών δικαιωμάτων ών καί οί μουσουλμάνοι.

Παντες οί κάτοικοι της Τουρκίας, άνευ διακρίσεως θρησκεύματος, θά ώσιν ίσοι άπέναντι του νόμου.
Η διαφορά θρησκείας, δοξασίας ή πίστεως δεν οφείλει νά άποτελέση κώλυμα δΤ ούδένα τοϋρκον υπήκοον ώς προς 

την απολαυσιν τών αστικών καί πολιτικών δικαιωμάτων καί ίδια την παραδοχήν είς 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 οίασδήπο· 
γλωσσης, είτε έν ταΐς ίδιωτικαΐς ή έμπορικαϊς σχέσεσιν, είτε ώς προς τήν θρησκείαν, τόν τύπον καί πάσης φύσεο 
δημοσιεύματα, είτε έν ταΐς δημοσίαις συναθροίσεσιν.

βιομηχανι
οίασδήποτε

, „ , . , .. . . . . . .  .. . =ως
δημοσιεύματα, είτε εν ταις δημοσίαις συναθροίσεσιν.

Παρα την ύπαρξιν της έπισήμου γλώσσης, θά παρέχωνται αί προσήκουσαι εύκολίαι είς τούς τούρκους υπηκόους, 
τους λαλοϋντας γλώσσαν άλλην ή τήν τουρκικήν, διά τήν προφορικήν χρήσιν της γλώσσης αύτών ενώπιον τών δικα

στηρίων.
” Α ρ θ ρ ο ν 40.

Οί τοϋρκοι 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 εχωσιν ιδίως 
ίσον δικαίωμα νά συνιστώσι, διευθύνωσι καί έ.τοπ.εύωσιν, ίδίαις δαπάναις, παντός είδους φιλανθρωπικά, θρησκευτικά 
ή κοινωφελή ιδρύματα, σχολεία καί λοιπά εκπαιδευτήρια, μετάτοΰ δικαιώματος νά ποιώνται έλευθέρως έν αύτοϊς χρή
σιν τής γλώσσης των καί νά τελώσιν έλευθέρως τά τής θρησκείας των.

" Α ρ 0 ρ ο ν 41.

Έ ν ταΐς πόλεσι καί περιφερείαις, έ.Οα διαμένει σημαντική άναλογία υπηκόων μή -μουσουλμάνων, ή Τουρκική 
Ιίυβερνησις Οά παρέχη, ώς προς τήν δημοσίαν έκπμίδευσιν, τάς προσηκούσας ευκολίας προς έξασφάλισιν τής έν τοΐς 
δημοτικοΐς σχολείοις παροχής, έν τή ίδια αύτών γλώσση, τής διδασκαλίας είς τά τέκνα τών έν λόγω τούρκων υπη
κόων. Ή  διάταξις αΰτη δεν κωλύει τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν νά καταστήση υποχρεωτικήν τήν διδασκαλίαν τής τουρ 
κικής γλώσσης έν τοΐς είρημένοις σχολείοις.

Έ ν ταΐς πόλεσι καί περιφερείαις, ένθα ύπάρχει σημαντική άναλογία τούρκων υπηκόων άνηκόντων είς μή μου- 
σουλμανικάς μειονότητας, θέλει έξασφαλισθή είς τάς μειονότητας ταύτας δικά ία συμμετοχή είς τήν διάθεσιν τών χρημα
τικών ποσών, άτινα τυχόν Οά έχορηγοϋντο'έκ τοΰ δημοσίου χρήματος υπό τοϋ προϋπολογισμού τοΰ Κράτους η τών 
δημοτικών καί λοιπών προϋπολογισμών έπί εκπαιδευτικοί, θρησκευτικοί ή φιλανθρωπικοί σκοπώ.

Τά ποσά ταϋτα Οά καταβάλλωνται είς τούς αρμοδίους άντιπροσοόπους τών ενδιαφερομένων καΟιδρυμάτουν και 
οργανισμών.

*'Α ρ 0 ρ ο ν 42.

Η Τουρκική Κυβέρνησις δέχεται νά λάβη άπέναντι τών μή μουσουλμανικών μειονοτήτων, όσον άφορα τήν οικογε
νειακήν ή προσωπικήν αύτών κατάστασιν, πάντα τά κατάλληλα μέτρα, όπιος τά ζητήματα ταϋτα κανονίζονται συμ- 
φοινως πρός τά έ'θιμα τών μειονοτήτων τούτων.

Τά μέτρα ταϋτα Οέλουσιν έπεξεργασθή είδικαί έπιτροπαί, άποτελούμεναι έξ ίσου άριθμοϋ άντιπροσώπων τής 
ήνυεκικής Κυβερνήσεως καί μιας έκάστης τών ένδιαφερομένων μειονοτήτων. Έ ν περιπτώσει διαφωνίας, ή Τουρκική 
νυβερνησις καί τό Συμβούλιου τής Κοινωνίας τών Εθνών Οέλουσι διορίσει, από κοινοϋ, έπιδιαιτητήν έκλ.εγόμενον 

μεταςυ τών ευρωπαίων νοαοαα.Οών.

θ'-δρυμάτων, ούδεμίαν θέλει άρνηθή έκ τών αναγκαίων ευκολιών, αίτινες έχουσιν έξασφαλισθή είς τά λ.οιπά ιδιωτικά 
"ΊαΟιδρύματα όμοιας φύσεοις.

’Ά  ρ 0 ρ ο ν 43.

Οί είς τάς μή μουσουλμανικάς μειονότητας άνήκοντες τοϋρκοι υπήκοοι δεν Οά ώσιν υποχρεωμένοι νά έκτελώσι 
~?*ςεις άποτελούσας παράβασιν τής πίστεως ή τών θρησκευτικών των έθίμων, ούτε θά περιπίπτωσιν είς ανικανότητα 
κνα άρνούμενοι νά παραστώσιν ενώπιον τών δικαστηρίων ή νά έκτελέσωσι νόμιμόν τινα πραξιν κατά τήν ημέραν τής 

ί|^δομαδιαίας των άναπαύσεως.
Ούχ ήττον, ή διάταξις αΰτη δεν άπαλάσσει τούς τούρκους τούτους υπηκόους τών υποχρεώσεων, αίτινες επιβάλ

λεται είς πάντας τούς λοιπούς τούρκους υπηκόους πρός τήρησιν τής δημοσίας τάξεως.

’Ά  ρ 0 ρ ο ν 44.

Η Τουρκία παραδέχεται όπως αί διατάξεις τών προηγουμένων άρθρων τοΰ παρόντος Τμήματος, έφ’ όσον άφο- 
?ωσιν είς τούς μή μουσουλμάνους υπηκόους τής Τουρκίας, άποτελέσωσιν υποχρεώσεις διεθνούς συμφέροντος καί τε- 

ύπό τήν έγγύησιν τής Κοινωνίας τών ’Εθνών. Αί διατάξεις αύται δέν δύνανται νά τροποποιηθώσιν άνευ τήςώσιν
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συγκαταθέσεως τής πλειοψηφίας του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών. Ή  Βρεττανική Αυτοκρατορία, ή Γαλλία, 
ή ’Ιταλία καί ή ’Ιαπωνία ύποχρεοϋνται διά τής παρούσης Συνθήκης νά μη άρνηθώσι την συγκάτάθεσιν αυτών εις πά
σαν τροποποίησιν τών είρημένων άρθρων, ήν ήθελε κατά τούς νομίμους τύπους άποφασίσει ή πλειοψηφία του Συμ
βουλίου τής Κοινωνίας τών ’Εθνών.

'Η Τουρκία δέχεται όπως παν Μέλος του Συμβουλίου τής Κοινωνίας τών ’Εθνών έχη το δικαίωμα νά έπισύ- 
ρη την προσοχήν του Συμβουλίου έπί πάσης παραβάσεως ή κινδύνου παραβάσεως οίασδήποτε τών υποχρεώσεων 
τούτων καί όπως το Συμβούλιον δύναται νά ένεργή καθ’ οίονδήπυτε τρόπον καί παρέχη οίασδήποτε οδηγίας κρινο- 
μένας καταλλήλους καί άποτελεσματικάς έν τή περιστάσει.

Ή  Τουρκία δέχεται προς τούτοις όπως, έν περιπτώσει διχογνωμίας έπί νομικών ή πραγματικών ζητημάτων 
άφορώντων τά άρθρα ταϋτα, μεταξύ τής Τουρκικής Κυβερνήσεως καί μιας οίασδήποτε τών λοιπών ύπογραψασών τήν 
παρούσαν Συνθήκην Δυνάμεων ή πάσης άλλης Δυνάμεως Μέλους του Συμβουλίου τής Κοινωνίας τών ’Εθνών, ή τοι- 
αύτη διχογνωμία θεωρηθή ώς διεθ/οϋς χαρακτήρος διαφορά κατά το γράμμα του άρθρου 14 του Συμφώνου τής Κοι
νωνίας τών ’Εθνών. 'Η Τουρκική Κυβέρνηοις δέχεται όπως πάσα τοιούτου είδους διαφορά, έπί τή αιτήσει του ετέρου 
τών Μερών, παραπέμπηται εις τό Διαρκές Δικαστήριον Διεθνούς Δικαιοσύνης. Ή  άπόφασις τοϋ Διαρκούς Δικαστηρίου 
θά ή ανέκκλητος, Οά έχη δέ τήν ίσχύν καί τό κύρος άποφάσεως έκδοθείσης δυνάμει τοϋ άρθρου 13 τοϋ Συμφώνου.

” Α ρ 0 ρ ο ν 45.

Ι ^ 'α  άναγνωρισθέντα διά τών διατάξεων τοϋ 
μάνικάς μειονότητας, αναγνωρίζονται έπίσης ΰπό 
νικάς μειονότητας.

παρόντος Τμήματος δικαιώματα εις τάς έν Τουρκία μή μουσουλ- 
τής 'Ελλάδος είς τάς έν τώ έδάφει αύτήε εύοισκοαένας ιιουσουλαα-
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