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Mr. ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη συνάντηση 
(δείπνο εργασίας) του Αμερικανού Προέδρου κ. Bush με τους 
ευρωπαίους ηγέτες crea πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η 
ημερήσια διάταξη είναι ανοιχτή και αναμένεται ότι θα τεθούν 
θέματα που αφορούν στη διεθνή επικαιρότητα (Βαλκάνια. Μέση 
Ανατολή κ.α.) καθώς και θέματα που απασχολούν τις σχέσεις 
Ε.Ε. -  Η.Π.Α. όπως ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, το Πρωτόκολλο του 
Κυόττο για τη κλιματική αλλαγή κ.ά.

Κατά τη πρώτη συνεδρίαση της Παρασκευής οι ευρωπαίοι 
ηγέτες θα αξιολογήσουν την πρόοδο των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με τις υποψήφιες χώρες. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο καλείται να λάβει αποφάσεις για το προσδιορισμό ή 
μη ενός πιο δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για τις πρώτες 
προσχωρήσεις. Η Ελλάδα θα υποστηρίξει τον προσδιορισμό 
ημερομηνίας. Στο πλαίσιο της συζήτησης για την Δια'ιρυνση, ο 
Ιρλανδός Πρωθυπουργός θα ενημερώσει ίο Συμβούλιο σχετικά 
με τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος για τη Συνθήκη της 
Νίκαιας στη χώρα του. Επ’ αυτού, το πρόσφατο Συμβούλιο 
Γενικών Υποθέσεων (11/6) εξέδωσε ομόφωνο συμπέρασμα ότι 
δεν πρόκειται να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της Συνθήκης. 
Συνεπώς δεν αναμένεται εκτεταμένη συζήτηση.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα έχουν στη συνέχεια 
μια ουσιαστική συζήτηση για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής 
οικονομίας kui τις δέουσες πρωτοβουλίες. Η συζήτηση θα 
στηριχθεί στην έκθεση της Επιτροπής για τους 1 ενικούς 
Προσανατολισμούς των Οικονομικών Πολιτικών για το 2001. 
Υπενθυμίζεται ότι οι Γενικοί Προσανατολισμοί αποτελούν τον 
κύριο μηχανισμό συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών -  μελών. Ειδικότερα θέματα στα οποία η έκθεση 
αποδίδει νέα βαρύτητα είναι η αειφόρος ανάπτυξη, η 
μεταρρύθμιση των κεφαλαιαγορών, η αντιμετώπιση των 
πληθωριστικών πιέσεων και η επιτάχυνση των διαρθρωτικών 
αλλαγών.

Κατά τη μεσημεριανή διακοπή ο Βασιλέας της Σουηδίας 
Κάρολος Γουσταύος ΙΣΤ' θα παραθέσει γεύμα προς τιμήν των 
Ευρωπαίων ηγετών.



• Η Στρατηγική της Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελεί το μοναδικό 
θέμα συζήτησης στην απογευματινή συνεδρία του Συμβουλίου. 
Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η Σουηδική Προεδρία 
έχουν καταθέσει πρόσφατες εκθέσεις με στόχο τη λήψη 
αποφάσεων που θα ενταχθούν στο ευρύτερο πλαίσιο της 
Στρατηγικής της Λισσαβόνας , ως τρίτος πυλώνας πέραν αυτών 
της ανία ,Ί.ητσακότητας και της κοινωνικής συνοχής. Οι απειλές 
viu .-η κλιματική αλλαγή, τη δημόσια υγεία, τους φυσικούς 
πόρους και ; > θέμα της κυκλοφοριακής συμφόρησης αποτελούν 
του βασικούς άξονες της συζήτησης. Η Ελλάδα στηρίζει με 
έμφ ιση τη πρωτοβουλία αυτή τονίζοντας ότι τα μέτρα πρέπει να 
είνα. εφαρμόσιμα, να λαμβάνουν υπόψη το διαφορετικό επίπεδο 
ανάπτυξης των κρατών - μελών και την αντίστοιχη ανάληψη 
πρω. ο)3ουλιών από τρίτες χώρες.

• Κάτι ;ο δείπνο εργασίας της Παρασκευής 17/6 θα συζητηθούν 
επίκα ρα θέματα εξωτερικής πολιτικής με έμφαση στη Μέση 
Ανατολή, τα Λυακά Βαλκάνια και την Κορεατική Χερσόνησο,

•  Η πρωινή συνεδρίαση του Σαββάτου 18/6 είναι αφιερωμένη στη 
συζή· ηση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
ενώ το μεσημέρι εχε. οργανοιθεί γεύμα εργασίας των μελών του 
Ευροι παϊκού Συμβουλίου με τους ομολόγους τους των 
υποψηφίοιν χωρων.
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