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ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
(2η ημέρα εργασιών)

Μετά το τέλος των πρωινών εργασιών του Ατυπου Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης παραχώρησε 
συνέντευξη τύπου στους Ελληνες δημοσιογράφους. Εισαγωγικώς ο 
Πρωθυπουργός είπε τα εξής:

“Το κεντρικό θέμα της Συνόδου Κορυφής ήταν η Διακυβερνητική και
για να το πω με λιγότερο τεχνικούς όρους, η αλλαγή της Συνθήκης, η 
αλλαγή του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ποιό σκοπό είχε η 
αλλαγή αυτή ; Να προετοιμάσει τη διεύρυνση . Η Ε.Ε. σε μερικά χρόνια θα 
έχει πολύ περισσότερα μέλη, περίπου 25, και δεν μπορεί να λειτουργεί με 
τους ίδιους κανόνες που λειτουργεί σήμερα. Οι νέοι κανόνες πρέπει να 
συζητηθούν και να γίνουν αποδεκτοί από όλους.

Ενα πρώτο θέμα το οποίο συζητήθηκε είναι το θέμα “τι επιδιώκουμε”. 
Μια άποψη είναι ότι επιδιώκεται περισσότερη αποτελεσματικότητα. Δική 
μας γνώμη ότι βεβαίως χρειάζεται περισσότερη αποτελεσματικότητα, αλλά 
ταυτόχρονα πρέπει να προσέξουμε δύο σημεία:

• Το ένα είναι η δημοκρατικότητα. Να περιορίσουμε το δημοκρατικό 
έλλειμμα ή να έχουμε ρυθμίσεις που να εξασφαλίζουν περισσότερη 
δημοκρατική λειτουργία στην Ε.Ε.

• Το δεύτερο σημείο είναι η διατήρηση της ιδιαιτερότητας στον
τρόπο λήψης αποφάσεων. Η διατήρηση της κοινοτικής μεθόδου 
λήψης αποφάσεων, η οποία επιτρέπει σε όλες τις χώρες που 
συμμετέχουν να εκφράζουν την άποψή τους και να συγκαθορίζουν 
τις αποφάσεις.

Ενα πρώτο σημείο συζήτησης ήταν η επέκταση της ψηφοφορίας, της 
λήψης δηλαδή των αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία. Σήμερα πολλά 
θέματα αποφασίζονται με ομοφωνία. Εχει διαπιστωθεί ότι αυτό οδηγεί σε 
αδιέξοδα και το ζητούμενο είναι να περιοριστεί αυτή η ομοφωνία. Υπήρχε 
μια κοινή στάση απέναντι σε αυτό το θέμα. Ολες οι χώρες ήταν σύμφωνες
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γαλλικής Προεδρίας στο Συμβούλιο 
Γενικών Υποθέσεων (Λουξεμβούργο 9 Οκτωβρίου 2000) η ημερήσια 
διάταξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει διαμορφωθεί ως 
εξής :

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2000 

1. Διακυβερνητική Διάσκεψη

Η συζήτηση θα λάβει χώρα στην πρωινή και απογευματινή συνεδρίαση 
της 13ης Οκτωβρίου και στο δείπνο και θα καλύψει όλα τα θέματα της 
Διακυβερνητικής :

α. Μέγεθος και σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
β. Στάθμιση των ψήφων στο Συμβούλιο, 
γ. Επέκταση της λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία. 
δ. Ενισχυμένη συνεργασία -  ευελιξία.

Επί των ανωτέρω θεμάτων δεν έχει υπάρξει, μέχρι στιγμής, ουσιαστική 
πρόοδος. Επιδίωξη της Γαλλικής Προεδρίας είναι να δοθεί momentum 
και να αναληφθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τα κράτη -μέλη. 
Επίσης να δοθούν πολιτικοί προσανατολισμοί, επί των οποίων θα 
στηριχθούν οι εργασίες της Διακυβερνητικής Διάσκεψης κατά τον 
εναπομείναντα χρόνο μέχρι το τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη 
Νίκαια (8 και 9 Δεκεμβρίου).

Ο Πρόεδρος Chirak επιθυμεί να διεξαχθεί πολιτική συζήτηση στο δείπνο 
για τα θέματα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, καθώς και για το μέλλον 
της Ευρώπης.

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2000 -  Γεύρα 

2. Δυτικά Βαλκάνια

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, η συζήτηση περί Δυτικών 
Βαλκανίων θα επικεντρωθεί στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ο.Δ. της
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