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Αυτά, όσον αφορά ίο ευρύτερο θέμα, το κύριο θέμα που ήταν το θέμα 
της Λισσαβόνας. Στα Συμπεράσματα αναφέρονται λεπτομερειακά οι 
ρυθμίσεις.

Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο θέμα, το οποίο όπως γνωρίζετε μας 
απασχόλησε: είναι το θέμα της σχέσης της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ και ιδίως 
η διαμόρφωση μιας ρύθμισης, η οποία θα επιτρέπει στην Ε.Ε. να 
αξιοποιεί τα μέσα του ΝΑΤΟ.
Αυτό το θέμα σχετίζεται με το θέμα του ευρωστρατού, όπως αποκαλείται 
στη χώρα μας. Θέλω όμως και πάλι να διευκρινίσω ότι δεν έχει σχέση με 
τον ευρωστρατό. Είναι θέμα σχέσεων των δυο Οργανισμών (Ε.Ε. και 
ΝΑΤΟ).
Είχα τονίσει και χθες στην παρέμβασή μου, ότι το κείμενο αυτό που είχε 
ετοιμαστεί είναι ένα κείμενο το οποίο δεν είναι αποδεκτό από εμάς, γιατί 
πρώτα απ’όλα η όποια ρύθμιση πρέπει να εντάσσεται στο θεσμικό 
πλαίσιο της Ε.Ε. Από το κείμενο αποφάσεων, όπου αναφέρεται το θέμα 
αυτό με έμμεσο τρόπο -γιατί είναι σε ένα κεφαλαίο που αφορά τη 
FYROM -  γίνεται σαφές, είναι παραδεκτό από την όλη ρύθμιση, ότι

ακριβώς η ρύθμιση του θέματος θα γίνει μέσα από διαδικασίες που 
καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε.
Ένα δεύτερο σημείο το οποίο είχαμε τονίσει στη συζήτηση, είναι ότι η 
όποια ρύθμιση σχέσεων θα πρέπει να κλείνει οριστικά το θέμα και να 
μην υπάρχει παραπομπή κάποιων κεφαλαίων σε άλλες διαδικασίες. Στο 
πλαίσιο των συζητήσεων αυτών είχε γίνει μια ατζέντα, η οποία είχε το 
κωδικό όνομα «Berlin plus», μια ατζέντα η οποία ανέφερε διάφορα 
θέματα προς ρύθμιση. Εμείς είχαμε υποστηρίξει και αυτό έγινε δεκτό, 
ότι όταν ρυθμιστούν αυτές οι σχέσεις θα πρέπει όλα τα θέματα της 
ατζέντας να έχουν ρυθμιστεί και να μην αρχίσει πάλι νέα συζήτηση. Και 
αυτό έγινε αποδεκτό.
Όσον αφορά τη διαδικασία, η οποία θα πρέπει κατά τη δική μας άποψη 
και κυρίως ρύθμιση, να βασίζεται στην αυτονομία της Ε.Ε. για τη λήψη 
των αποφάσεων, στην ισότητα μεταξύ Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, στη μη διάκριση 
έναντι οποιοσδήποτε εταίρου ή υποψηφίου και στην αμοιβαιότητα σε 
οποιεσδήποτε εγγυήσεις. Συμφωνήθηκε ότι θα γίνουν επαφές, όπως 
ανέφερα χθες, πρώτα από τους πολιτικούς διευθυντές των υπουργείων 
Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ισπανίας -αυτό δεν αναφέρεται στο 
κείμενο, αλλά είναι αυτό που συμφωνήσαμε με την Προεδρία. Αυτό όμως 
στο πλαίσιο μιας γενικότερης επαφής μεταξύ της Προεδρίας και του 
ύπατου εκπρόσωπου της Ε.Ε., του κ.Σολάνα και της ελληνικής 
πολιτικής ηγεσίας.
Ο στόχος λοιπόν τον οποίο είχαμε, δηλαδή το θέμα αυτό να συζητηθεί 
από εμάς με την Προεδρία και την Ε.Ε., μέσα στο πλαίσιο της Ε.Ε., είναι 
ένας στόχος που έγινε αποδεκτός, διευκρινίστηκε και η πρώτη επαφή, 
όπως ανέφερα χθες, θα γίνει στις 22 αυτού του μήνα.


