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Η Σύνοδος Κορυφής στο Δουβλι>ο, επιβεβαίωσή το υψηλό 
επίπεδο προσδοκιών σχετικά με 1 τα αποτελέσματα της 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Η δυναμική αυτή, χρειάζεται να 
διατηρηθεί. Ενόψει λοιπόν της συνάντησής μας στο Λουξεμβούργο στις 
28.10.96 και υπό το φως των συζητήσεων των προσωπικών μας 
αντιπροσώπων, έκρινα σκόπιμο να σας απευθύνω την παρούσα 
επιστολή.

Η ενίσχυση της Κοινής Εξωτερικής Π ολιτικής και της 
Π ολιτικής για την Ασφάλεια και την Αμύνα, θέματα που σύμφωνα με 
το πρόγραμμα της Προεδρίας θα μας απασχολήσουν στο Λουξεμβούργο, 
αποτελούν για την Ελλάδα καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία της 
Διακυβερνητικής. Η αποδοχή της νέας Συνθήκης και η ίδια η 
αξιοπιστία της Ενωσης, εξαρτώνται για τη χώρα μου σε μεγάλο βαθμό 
από τις ρυθμίσεις που θα επιτευχθούν στο κεφάλαιο αυτό.

Οι σκέψεις και σι προτάσεις μας, πρυ έχουν ήδη διατυπωθεί σε 
υπόμνημα της Ελληνικής Κυβέρνησης ί προς τη Διακυβερνητική 
Διάσκεψη, υπογραμμίζουν τη σημασία της| εμβάθυνσης των αρχών και 
των στόχων της εξωτερικής μας πολιτικής. Η αρχή της εδαφικής 
ακεραιότητας, ο σεβασμός του απαραβίαστου των συνόρων και η ρήτρα 
πολιτικής αλληλεγγύης πρέπει να επιβεβαιωθούν καταστατικά ως 
αρχές που διέπουν τη δράση και τη συνεργασία μας.

Πρόκειται για θεμελιώδεις αρχές πορ κατοχυρώνονται σε διεθνή 
κείμενα και Συνθήκες, όπως ο Χάρτης | των Ηνωμένων Εθνών, η 
Τ ελική Πράξη του Ελσίνκι, η Χάρτα τών Παρισίων κλπ και που 
θεωρούνται αυτονόητες στις διεθνείς σχέσεις και το διεθνές δίκαιο.
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Πρόκειται επίσης για. αρχές που η Ενωση και τα μέλη της σέβονται και 
τηρούν και που σε καμμία περίπτωση δεν j πρέπει να ερμηνεύονται ως 
συνεπαγόμενες δεσμεύσεις πέραν των δυνατοτήτων που μας παρέχει η 
Συνθήκη. Πιστεύω λοιπόν ότι οι αρ-|ές αυτές  ̂ θα πρεπει να 
κατοχυρωθούν στο κείμενο της νέας Συνθήκης, ε ίτε  στο σχετικό 
κεφάλαιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική (Αρθρο Ε 1 ZEE), ε ίτε 
στο κεφάλαιο για τις Κοινές Διατάξεις (Τίτλος 1).

Είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνεσθε '; τη σημασία των θεμάτων 
αυτών. Προσβλέπω λοιπόν, στη συνάντησή μας στο Λουξεμβούργο και 
στην κατανόηση που μπορείτε να επιδείξετε στις προτάσεις της 
Ελλάδας, τις οποίες θα μου δοθεί και πάλι ή ευκαιρία να αναπτυςω.

ι

TOTAL Ρ.06

TOTAL Ρ.11


