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ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ, ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΤΑΙ ΤΟ BETO

Αρνητική για την Ελλάδα η ιρλανδική 
έκθεση για τη Διακυβερνητική

ΒΡΥΞΕΑΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

ΜΑΙΡΗ ΣΑΒΒΑ

Με συγκεχυμένες προ
τάσεις για την κοινή 
εξω τερ ικ ή  πολ ιτ ική  

και την π ο λ ιτ ικ ή  ασφ άλειας  
προχω ρά στο Δουβλίνο η ιρ 
λανδική προεδρία.

Στην προσπάθεια της να «εξι
σορροπήσει»· τις αντικρουόμε- 
νες απόψεις των κρατών-μελών. 
η προεδρία προτείνει «εξ απα
λών ονυχών» αλλαγές στα υπό 
τροποποίηση άρθρα, αφήνοντας 
έ ξ ω  την καίριας σημασίας για 
την Ελλάδα αναφορά στη «δια
σ φ ά λ ισ η  της εδαφ ική ς ακε
ραιότητας της Ενω σης και του 
απα ρ αβ ίασ του  τω ν εξω τερι- 
κ ώ ν  της συνόρων»».

Μολονότι η πρόταση αυτή πα
ραμένει οπό εξέταση -σχολιάζει 
στο κείμενό της η προεδρία, για 
να καθησυχάσει όλες τις πλευ
ρές- θεωρεί ότι στόχοι τττς ΚΕΓΙΙΙΑ  
θα είναι: «Η δ ια φ ύ λα ξη  τω ν  
κ ο ιν ώ ν  α ξ ιώ ν , των θεμελιω
δών ουμςιερόντων. της ανεξαρ
τησίας και της ακεραιότητας της 
Ενωσης, σύμφωνα με τις αρχές 
του Χ ά ρ τ η  τ ω ν  Η ν ω μ έ ν ω ν  
Εθνών»·. καΟίός η διατύπωση αυ
τή είναι αρκετή και λαμβάνει υ
πόψη τις διάφορες εκφρασθεί
σες ανησυχίες

Μ ε  μια γενική αναφορά στην 
περ ίφ ημη  « κ ο ιν ο τ ικ ή  α λλη 
λεγγύη»·. την οποία χώρες σαν 
την Ελλάδα επιζητούν με πιο ε- 
νισχυμένη μορφή, η ιρλανδική  
προεδρία  προτείνει, σε άλλη πα
ράγραφο του ίδιου άρθρου, την

εξής δκπύπωση. «Τα κράτη-μέ- 
λη συνεργάζοντα ι γ ια  την ε 
νίσχυση και την ανάπτυξη της 
α μ ο ιβ α ία ς  π ο λ ιτ ικ ή ς  α λ λ η 
λεγγύης τους». Στο αντίστοιχο 
σχόλιό της αναφέρει βέβαια ότι 
υποβλήθηκαν από κάποια κρά- 
τη-μέλη άλλες προτάσεις σχετι
κά με μια «ρήτρα πολιτικής αλ
ληλεγγύης» διατυπωμένης με πιο 
σθεναρούς όρους από τους προ- 
τεινόμενους.

Το άρθρο 1.4. που αφορά την  
άμυνα και την αoq>άλεια της 
Ενωσης, έχει ουμπεριλάβει τη 
θέση της Αθήνας για «σ ταδ ια 
κή δ ια μό ρ φ ω σ η  μ ια ς  κο ινής  
αμυντ ικής π ο λ ιτ ικ ή ς  με την  
προοπ τική  κ ο ινή ς  άμυνας». 
Ομως στο οχέδιο που προτείνει 
για τη νέα συνθήκη η ιρλανδική 
προεδρία δεν περ ιλαμβάνει τις 
ελληνικές θέσ ε ις  περί ανάπτυ
ξης κοινοτικής τουριστικής πο 
λιτικής. καθώς και περιλήψεις 
μέτρων γιο την αντιστάθμιση των 
προβλημάτων που αντιμετω πί
ζουν νησιωτικές περιοχές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δ ιά
ταξη του άρθρου ΣΤ', σύμφω 
να με την οποία «η Ενωση βα
σίζεται στις αρχές της ελευθε
ρίας. της δημοκρατίας, του σε

βασμού των ανθρωπίνων δικαι
ωμάτων και των θεμελιωδών ε- 
λευθεριοτν και του κράτους δ ι
κα ίου. αρχές τις οποίες προα
σπίζονται τα κράτη-μέλη». Μ ια  
φράοη που. αν συνδυαστεί με το 
άρθρο που επισημαίνει ότι «Κάθε 
ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέ
βεται τις αρχές που προαναφέρ- 
θηκαν, μπορεί να ζητήσει να γί
νει μέλος της Ενω σης», μπορεί 
να προοθέοει ένα ακόμη επιχεί
ρημα στα χέρια του ελληνικού υ
πουργείου Εξω τερικώ ν εναντίον 
της περαιτέρω σύσφιγξης των 
ευρω τουρκικώ ν σχέσεων, κα
θώς είναι γενικά αποδεκτή η ά
ποψη ότι η Τουρκία  παραβιάζει 
τους βασικούς αυτούς κανόνες.

Ω ς προς τη λήψη των αποφά
σεων από το Συμβούλιο Υ πουρ
γών. οι προτάσεις της προεδρίας 
προβλέπουν ομοφωνία όταν πρό
κειται να ληφθούν αποφάσεις 
που αφορούν κοινές δράσεις της 
Ε.Ε. και ειδική πλειοψηφία για 
τις υτιόλοιπες. Για την έγκριση 
των αποφάσεων απαιτούνται του
λάχιστον 62 ψ ήφ οι, προερχό
μενες από τουλάχιστον δέκα μέ
λη. Σχετικά μ' αυτό σημειώνεται 
από την προεδρία ότι υπάρχει ευ
ρύ φάσμα απόψεων εν σχέοει

Στην «πίπατημένη» περιο
ρίζεται η ιρλανδική προε
δρία στην έκθεοή της για 
τη Διακυβερνητική. Τα με
γάλα θέματα παραπέμηο- 
νται στο μέλλον. Στη φω- 
τό, ο Ιρλανδός πρωθυ
πουργός κ. Μπρούτον.

με την ομοφωνία. Το γεγονός ότι 
οι Ιρλανδοί προτείνουν ουσιαστι
κά «κατάργηση» της κ ο ιν ο τ ι
κής τρόικας δείχνει πιθανώς ότι 
έχουν εξασφαλίσει τη συναίνεση

της τιλειοψηφίας των εταίρων 
Συγκεκριμένα, η έκθεση ιιροτεί 
νει να εκπροσωπεί την Ε.Ε. η ε- 
κάστοτε προεδρία, η οποία θα ε 
π ι κούρε (τα ι από το γενικό γραμ
ματέα του Συμβουλίου και. άιαν 
κρίνεται απαραίτητο, θα διορίζει 
το Συμβούλιο έναν ειδικό αντί 
πρόσωπο με εντολή για συγκε
κριμένα θέματα. Εκτενής, τέλος, 
είναι η αναφορά της ιρλανδικής 
προεδρίας στην αρχή της «ευε
λιξίας», την οποία προώθησαν οι 
Γαλλογερμανο ί. ειοάγονιας έ 
τσι μία Ευρώ πη δύο ταχυτήτων 

Οπω ς δήλωσαν χθες εμμέσως 
πλην σαφώς ο πρόεδρος της Κο- 
μ ιο ιό ν  και ο Ιρλανδός πρωθυ
πουργός, οι «15» στη Σιϊνοδοσιυ  
Δουβλ ίνο  θα συμφωνήσουν, με
ταξύ άλλων, στα μέτρα που αφο
ρούν το νομικό καΟεστύκ ιου ε 
νιαίου νομίσματος, τη σχέση ίων 
εθνικών νομισμάτων των χωρών 
που δεν μηάσχουν αμέσως στην 
τρίτη «ράοη της Νομισματικής Ενηί
σης με το Εύρω, καθώς και τον 
τρόπο λειτουργίας τον Συμφώνου 
Σταθερότητας, που αφορά τις οι 
κονομικές επιδόσεις των χωρών 
που θα ανήκουν στη ζώνη του 
Ειϊρω.
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