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Ολοκληρώθηκαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη οι εργασίες της 64ης Συνεδρίασης της 
Διοικούσης Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Δημοκρατικής Ενωσης.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής Dr. Alois Mock, 
έδωσε στη δημοσιότητα το κοινό ανακοινωθέν το οποίο έχει ως εξής:

Μετά απο πρόσκληση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, συνεδρίασε στις 4 Μαϊου στη 
Θεσσαλονίκη, η Διοικούσα Επιτροττή της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ (ΕΔΕ), υπό την προεδρία του Dr. Alois Mock (τ. Υπουργού Εξωτερικών 
της Αυστρίας). Η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε για το πρόγραμμα εργασιών της 
ΕΔΕ για την περίοδο 1996/1998 σύμφωνα με τις υποδείξεις των Αρχηγών 
Κομμάτων της ΕΔΕ. όπως αυτές οροθετήθηκαν στην 17η Συνδιάσκειιτη των 
Αρχηγών Κομμάτων της ΕΔΕ, στις 13 Μαϊου 1996 στο Παρίσι.

Ερχόμενη στη Θεσσαλονίκη η ΕΔΕ , ήθελε κυρίως να εκφράσει την υποστήριξή 
και εκτίμησή της στη ΝΔ , τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Διοικούσα Επιτροπή συζήτησε εκτενώς για την πολιτική κατάσταση στα 
Βαλκάνια. Τα κόμματα της ΕΔΕ υπογράμμισαν ότι ο σεβασμός του Διεθνούς 
Δικαίου, των Διεθνών Συνθηκών, των υφισταμένων συνόρων των κρατών και η 
προσήλωση στην ειρηνική διευθέτηση των διαωορών, είναι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την ειρηνική ανάπτυξη της περιοχής.

Η Διοικούσα Επιτροπή συζήτησε επίσης για την πολιτική κατάσταση στην 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Η ΕΔΕ ανησυχεί βαθιά για τις 
δυσχέρειες στην πολιτική ανάπτυξη της Γιουγκοσλαβίας, η οποία δεν επιτρέπει μια 
δίκαιη πολυκομματική εξέλιξη, ούτε την ανάπτυξη ελεύθερων και ανεξάοτητων 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η ΕΔΕ και τα κόμματα μέλη της, θα 
παρακολουθήσουν προσεκτικά τις πολιτικές εξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία και τις 
συνθήκες που αωορούν στα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το Δημοκρατικό 
Κόμμα, όπου αρχηγός είναι ο Dr. Zoran Diindjic και το Σέρβικο Ανανεωτικό 
Κίνημα όπου αρχηγός είναι ο Vuk Draskovic, που και τα δύο έχουν υποβάλλλει 
αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Ενωση. Η ΕΔΕ σημείωσε με 
ανησυχία ότι ο Dr. Zoran Djmdiic διώκεται τώρα δικαστικά για τις δηλώσεις του 
ενάντιον του Πρωθυπουργού Marjanovic.

Η Διοικούσα Επιτροπή συζήτησε ακόμη και για την κατάσταση στο Κόσοβο. Η ΕΔΕ 
εξέφρασε την ανησυχία και τη θλίψη της για τη συνεχιζόμενη μαζική καταπίεση του 
αλβανικού πληθυσμού στο Κόσοβο και την αποτυχία των αρχών στο Βελιγράδι να 
προσφέρουν , μέχρι στιγμής ένα σωστό νοιιικό, πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 
πλαίσιο για τον πληθυσμό στο Κόσοβο . Η ΕΔΕ υποστηρίζει τον Πρόεοοο Rugova



και υπογραμμίζει την προτίμησή της για ειρηνική προσέγγιση την οποία η 
ηγεσία και ο αλβανικός πληθυσμός τήρησαν στο παρελθόν. Εχοντας συνάψει 
πλήρεις διπλωματικές σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γιουγκοσλαβίας , η ΕΔΕ καλεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, να 
χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα σχέση για να πείσουν τις αρχές του Βελιγραδιού για 
την ανάγκη ειρηνικής διευθέτησης στο Κόσοβο , στη Βοϊβονδίνα και άλλες περιοχέε 
και τη συμμόρφωσή τους με τις συμφωνίες για την προστασία των εθνικών ομάδων 
και μειονοτήτων , που υιοθετήθηκαν στη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου το 1993.

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΔΕ έλαβε επίσης μία πλήρη έκθεση για την 
κατάσταση στη Σλοβακία, που κυρίως καταδεικνύει χειροτέρευση της λειτουργίας 
της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Το σχέδιο νόμου για τον Ποινικό Κώδικα, το 
οποίο εισηγήθηκαν ο Πρωθυπουργός Μεοίετ, και τα κυβερνητικά κ όμματα στο 
Κοινοβούλιο δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες στη Διεθνή Κοινότητα. Αυτό το σχέδιο 
νόμου, περιέχει προφανείς ρυθμίσεις που πολύ εύκολα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να ενοχοποιήσουν τις δραστηριότητες της αντιπολίτευσης και 
των ελεύθερων μέσων, εφόσον περιορίζουν την ελευθερία της γνώμης και το 
δικαίωμα του συνέρχεσθαι.

Συνεπώς η ΕΔΕ θεωρεί αυτό το σχέδιο νόμου ως παραβίαση των ευρωπαϊκών 
κριτηρίων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων , όπως δήλωσε ο Σλοβάκος Πρόεδρος 
Μίώιεί Κονεο, όταν αρνήθηκε να κυρώσει αυτό το νόμο και ■ τον ανέπεμψε στο 
Κοινοβούλιο. Η ΕΔΕ καλεί τα κόμματα της κυβερνητικής πλεισψηφίας να 
απορρίψουν αυτό το σχέδιο νόμου.

Η ΕΔΕ και τα κόμματα μέλη της θα εξακολουθήσουν να εφιστούν την προσοχή των 
αντιστοίχων Κυβερνήσεων τους και του Συμβουλίου της Ευρώπης προκειμένου να 
ασχολούνται με αυτές και άλλες υποθέσεις, ώστε να μπορούν αποτελεσιιατικά να 
αντιμετωπίζουν παραβιάσεις των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Η ΕΔΕ επίσης επισημαίνει ότι ο σεβασμός στις δημοκρατικές αρχές και τα 
ανθρώπινα οικαιώαατα είναι απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποια 
χώρα μέλος στην Ευρωπαϊκή Ενωση.


