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Κυριότερα αποτελέσµατα της συνόδου του Συµβουλίου

Το Συµβούλιο προετοίµασε τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 4ης και 5ης Νοεµβρίου στις
Βρυξέλλες. Όσον αφορά τα διάφορα ζητήµατα εξωτερικών σχέσεων που θα συζητηθούν από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα για το Ιράκ και το Σουδάν:
- προκειµένου για το Ιράκ, το Συµβούλιο αποφάσισε να συσφιχθούν περαιτέρω οι σχέσεις µε το Ιράκ
και συµφώνησε για ένα συνολικό πακέτο βοήθειας της ΕΕ που θα παρουσιαστεί στον Ιρακινό
Πρωθυπουργό κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,
- προκειµένου για το Σουδάν, το Συµβούλιο επιβεβαίωσε τη σταθερή του υποστήριξη προς τις
προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης, πράγµα που καταδεικνύεται από τη συµφωνία για συνεισφορά
80 εκατοµµυρίων ευρώ από το ειρηνευτικό µέσο για την Αφρική σε µια διευρυµένη αποστολή της
Αφρικανικής Ένωσης.
Μεταξύ των σηµείων που εγκρίθηκαν χωρίς συζήτηση, το Συµβούλιο ενέκρινε την ίδρυση νέου
Δικαστηρίου της ΕΕ που θα εκδικάζει πρωτοβαθµίως διαφορές σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης,
ούτως ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία του δικαστικού συστήµατος της ΕΕ.
Το Συµβούλιο ενέκρινε επίσης µια σειρά συµπερασµάτων στον τοµέα της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων, αναφορικά µε τον ρόλο των συµφωνιών επανεισδοχής στη µεταναστευτική
πολιτική, αναφορικά µε την προξενική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και αναφορικά µε τα
άτοµα που χρήζουν διεθνούς προστασίας.
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ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Οι Κυβερνήσεις των κρατών µελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν ως εξής:
Βέλγιο:
κ. Karel DE GUCHT
κ. Didier DONFUT

Υπουργός Εξωτερικών
Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αναπληρωτής του
Υπουργού Εξωτερικών

Τσεχική Δηµοκρατία:
κ. Cyril SVOBODA

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών

Δανία:
κ. Carsten SØNDERGAARD

Υφυπουργός

Γερµανία:
κ. Joschka FISCHER

Οµοσπονδιακός Υπουργός Εξωτερικών και
Οµοσπονδιακός Αντικαγκελάριος

Εσθονία:
κα Kristiina OJULAND

Υπουργός Εξωτερικών

Ελλάδα:
κ. Πέτρος ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ
κ. Ιωάννης ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ

Υπουργός Εξωτερικών
Υφυπουργός Εξωτερικών

Ισπανία:
κ. Miguel Angel MORATINOS

Yπουργός Εξωτερικών και Συνεργασίας

Γαλλία:
κ. Michel BARNIER
κα Claudie HAIGNERÉ

Υπουργός Εξωτερικών
Υπουργός παρά τω Υπουργώ Εξωτερικών, αρµόδια για τις
Ευρωπαϊκές Υποθέσεις

Ιρλανδία:
κ. Dermot AHERN T.D.

Υπουργός Εξωτερικών

Ιταλία:
κ. Roberto ANTONIONE

Υφυπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων

Κύπρος:
κ. Γεώργιος ΙΑΚΩΒΟΥ

Υπουργός Εξωτερικών

Λετονία:
κ. Artis PABRIKS

Υπουργός Εξωτερικών

Λιθουανία:
κ. Antanas VALIONIS

Υπουργός Εξωτερικών

Λουξεµβούργο:
κ. Jean ASSELBORN
κ. Nicolas SCHMIT

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Εξωτερικών
και Μετανάστευσης
Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης

Ουγγαρία:
κ. Etele BARÁTH
κ. András BÁRSONY

Πολιτικός Υφυπουργός, Γραφείο Πρωθυπουργού
Πολιτικός Υφυπουργός Εξωτερικών

Μάλτα:
κ. Michael FRENDO

Υπουργός Εξωτερικών

Κάτω Χώρες:
κ. Bernard BOT
κ. Atzo NICOLAÏ
κα Anna Maria Agnes van ARDENNE-van der HOEVEN

Υπουργός Εξωτερικών
Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Υπουργός Συνεργασίας για την Ανάπτυξη

Αυστρία:
κα Ursula PLASSNIK

Οµοσπονδιακός Υπουργός Εξωτερικών
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Πολωνία:
κ. Włodzimierz CIMOSZEWICZ
Πορτογαλία:
κ. António MONTEIRO

Υπουργός Εξωτερικών

κ. Mário DAVID

Υπουργός Εξωτερικών και Πορτογαλικών Κοινοτήτων
του Εξωτερικού
Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Σλοβενία:
κ. Ivo VAJGL

Υπουργός Εξωτερικών

Σλοβακία:
κ. Eduard KUKAN

Υπουργός Εξωτερικών

Φινλανδία:
κ. Eikka KOSONEN

Μόνιµος Αντιπρόσωπος

Σουηδία:
κα Laila FREIVALDS

Υπουργός Εξωτερικών

Ηνωµένο Βασίλειο:
κ. Denis MacSHANE

Αναπληρωτής Υπουργός για την Ευρώπη

Επιτροπή:
κ. Louis MICHEL

Μέλος

Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου:
κ. Javier SOLANA
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Συµβούλιο εξέτασε σχέδια συµπερασµάτων που συνέταξε η Προεδρία για τη σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες, στις 4 και 5 Νοεµβρίου.
Τα κυριότερα σηµεία που εξετασθούν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι τα εξής:
• Οικονοµικά θέµατα. Παρουσίαση του κ. Wim Kok, Προέδρου της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου
που επικουρεί την Επιτροπή στην προετοιµασία της ενδιάµεσης επανεξέτασης της στρατηγικής
για την οικονοµική µεταρρύθµιση, η οποία καθορίσθηκε στη Λισσαβώνα, τον Μάρτιο του 2000.
• Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις. Έγκριση νέου πολυετούς θεµατολογίου για το Χώρο
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της ΕΕ.
• Παρουσίαση της Ευρώπης στους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξετάσει το βέλτιστο
τρόπο επικοινωνίας µε τους πολίτες όσον αφορά τη δράση της ΕΕ και τη σηµασία της στην
καθηµερινή ζωή των πολιτών.
• Διεύρυνση της ΕΕ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα παρουσιάσει ορισµένα έγγραφα πολιτικής
όσον αφορά τις αιτήσεις προσχώρησης στην ΕΕ της Βουλγαρίας, της Ρουµανίας, της Κροατίας
και της Τουρκίας.
• Εξωτερικές σχέσεις. Αναµένονται συµπεράσµατα όσον αφορά το Ιράν, το Ιράκ, τη Μέση
Ανατολή και το Σουδάν.
Οι εργασίες επί των σχεδίων συµπερασµάτων, και δη σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές σχέσεις,
αναµένεται ότι θα συνεχιστούν στην τελική ευθεία για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα συναντηθεί για πρώτη φορά µε τον κ. Josep Borrell, τον νέο
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
*
*
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Σε θέµατα εξωτερικών σχέσεων, το Συµβούλιο συζήτησε ειδικότερα τα ακόλουθα θέµατα:
–

Ειρηνευτική Διαδικασία της Μέσης Ανατολής

Κατά τη διάρκεια του γεύµατος, οι Υπουργοί συζήτησαν για την Μέση Ανατολή, εν όψει του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 4ης και 5ης Νοεµβρίου, µε βάση µια παρέµβαση του Υπάτου
Εκπροσώπου κ. Javier Solana. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος εξέθεσε ορισµένες ιδέες για βραχυπρόθεσµα
µέτρα πρακτικής φύσεως - που θα πρέπει να ληφθούν στα πλαίσια του Οδικού Χάρτη της
Τετραµερούς και µε έναν πιό µακροπρόθεσµο πολιτικό ορίζοντα υπ'όψη - σε τέσσερις τοµείς που
αφορούν τα παλαιστινιακά εδάφη: τους µηχανισµούς ασφάλειας, το χρονοδιάγραµµα
µεταρρυθµίσεων, τις εκλογές και την οικονοµική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη.
–

Ιράκ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου

Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
1.

«Το Συµβούλιο επιβεβαίωσε ότι υποστηρίζει το λαό του Ιράκ και την προσωρινή
κυβέρνηση του Ιράκ καθώς και ότι δεσµεύεται να υποστηρίξει την οικονοµική, κοινωνική
και πολιτική ανασυγκρότηση του Ιράκ. Το Συµβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσµευση της ΕΕ
να υποστηρίξει την εφαρµογή της απόφασης 1546 του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ
καθώς και τα ΗΕ στις δραστηριότητές τους στο Ιράκ. Το Συµβούλιο υποστήριξε πλήρως
την πολιτική µετάβαση η οποία θα οδηγήσει στην ανάδειξη νόµιµα εκλεγµένης ιρακινής
κυβέρνησης. Οι εκλογές οι οποίες έχουν προγραµµατισθεί να διεξαχθούν τον Ιανουάριο
του 2005 αποτελούν σηµαντικό βήµα αυτής της διαδικασίας και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
σηµείωσε ότι η ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις συγκεκριµένες εκλογές
καθώς και εκείνες που έχουν προγραµµατισθεί για το Δεκέµβριο του 2005.

2.

Το Συµβούλιο επανέλαβε το στόχο της Ένωσης, όπως αναφέρεται από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της 17ης-18ης Ιουνίου, για ένα ασφαλές, σταθερό, ενωµένο, ευηµερούν και
δηµοκρατικό Ιράκ που θα συµβάλλει θετικά στη σταθερότητα της περιοχής και την
προθυµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου να συµπράξει µε την προσωρινή
κυβέρνηση του Ιράκ και τον ιρακινό λαό προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Το
Συµβούλιο υπενθύµισε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η ΕΕ και το Ιράκ-Πλαίσιο
Δέσµευσης», όπου τίθενται µεσοπρόθεσµοι στόχοι για την ανάπτυξη των σχέσεων
ΕΕ-Ιράκ, καθώς και την επιστολή του Ύπατου Εκπροσώπου κ. Solana και του Επιτρόπου
κ. Patten όπως προσυπογράφηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

3.

Το Συµβούλιο χαιρέτισε την Κοινή Διερευνητική Αποστολή για την ενδεχόµενη
ολοκληρωµένη επιχείρηση αστυνόµευσης και κράτους δικαίου στο Ιράκ και εξέτασε την
έκθεσή της. Οι Υπουργοί αναγνώρισαν τη σηµασία ενίσχυσης του συστήµατος ποινικής
δικαιοσύνης, µε βάση το σεβασµό του κράτους δικαίου, των δικαιωµάτων του ανθρώπου
και των θεµελιωδών ελευθεριών. Σηµείωσαν επίσης ότι οι ιρακινές αρχές επιθυµούν
ενεργότερη συµµετοχή της ΕΕ στο Ιράκ και ότι η ενίσχυση του τοµέα της ποινικής
δικαιοσύνης θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Ιράκ.
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4.

Το Συµβούλιο συµφώνησε ότι η ΕΕ θα µπορούσε να συµβάλει µε χρήσιµο τρόπο στην
ανασυγκρότηση και στην ανάδειξη ενός σταθερού, ασφαλούς και δηµοκρατικού Ιράκ
µέσω µιας ολοκληρωµένης αποστολής για την αστυνοµία, το κράτος δικαίου και την
πολιτική διοίκηση. Η αποστολή αυτή θα µπορούσε, µεταξύ άλλων, να προωθήσει τη
στενότερη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων φορέων του συστήµατος ποινικής
δικαιοσύνης, να ενισχύσει τις δυνατότητες διαχείρισης των υψηλόβαθµων και των πλέον
ικανών αστυνοµικών, δικαστικών και σωφρονιστικών υπαλλήλων και να βελτιώσει τις
δεξιότητες και τις διαδικασίες κατά την ποινική έρευνα µε πλήρη σεβασµό του κράτους
δικαίου και των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Αυτή η συγκεκριµένη αποστολή θα πρέπει
να είναι ασφαλής, ανεξάρτητη και αυτόνοµη· θα πρέπει, παράλληλα, να είναι
συµπληρωµατική των διεθνών προσπαθειών που καταβάλλονται ήδη και να επιφέρει
προστιθέµενη αξία σε αυτές, ενώ θα πρέπει επίσης να αναπτύσσει συνεργίες µε τις εν
εξελίξει προσπάθειες της Κοινότητας και των κρατών µελών. Το Συµβούλιο έκρινε µεν ότι
η διεξαγωγή δράσεων εκτός Ιράκ µε παρουσία συνδέσµων στο Ιράκ θα είναι εφικτή κατά
το στάδιο αυτό, συµφώνησε όµως, ότι όσον αφορά µια αποστολή εντός του Ιράκ πρέπει,
πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης, να εξετασθούν δεόντως όλα τα θέµατα που
αφορούν την ασφάλεια.

5.

Η παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Allawi στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 5ης Νοεµβρίου
θα δώσει στην Ένωση µια ευκαιρία για περαιτέρω εµβάθυνση και διεύρυνση του
πολιτικού της διαλόγου µε το Ιράκ. Επίσης, θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τη
δυνατότητα να συζητήσει το µέλλον του Ιράκ µε τον κ. Allawi καθώς και την ενίσχυση της
δέσµευσης της ΕΕ έναντι του Ιράκ στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης πολιτικής διαδικασίας.

6.

Το Συµβούλιο αποφάσισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συσφίξει περαιτέρω τις σχέσεις της
µε το Ιράκ. Το Συµβούλιο συµφώνησε συνεπώς ως προς ένα συνολικό πακέτο βοήθειας
της ΕΕ προς το Ιράκ, που θα πρέπει να παρουσιασθεί στον κ. Allawi κατά το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Νοεµβρίου. Το πακέτο αυτό, που αποτελείται από συνεισφορές τόσο της
Κοινότητας όσο και των κρατών µελών, περιλαµβάνει τα εξής :
• Το Συµβούλιο συµφώνησε να δοθεί στο Ιράκ η προοπτική µιας συµφωνίας µεταξύ της
ΕΕ και του Ιράκ που να αντανακλά το αµοιβαίο συµφέρον για την ανάπτυξη µιας
εταιρικής σχέσης και να προωθεί την πολιτική και εµπορική συνεργασία µεταξύ της ΕΕ
και του Ιράκ. Το Συµβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να αρχίσει την προετοιµασία και
να εργασθεί µε την κυβέρνηση του Ιράκ για στοχοθετηµένα προγράµµατα βοήθειας που
θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη των συνθηκών για µια τέτοια συµφωνία. Εν
προκειµένω, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εντείνει, όπως ενδείκνυται και
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη το θέµα της ασφάλειας, την παρουσία της στη Βαγδάτη.
• Το Συµβούλιο συµφώνησε, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα των Συµβουλίων Γενικών
Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων του Ιουλίου και του Σεπτεµβρίου σχετικά µε την
εκ µέρους της ΕΕ χρηµατοδοτική υποστήριξη και υποστήριξη µε προσωπικό για την
προετοιµασία των εκλογών σε στενό συντονισµό µε τα ΗΕ. Η Κοινότητα θα
συνεισφέρει επιπλέον ποσό 30 εκατοµµυρίων ευρώ στο σχετικό µε τις εκλογές τµήµα
του Διεθνούς Ταµείου Ανασυγκρότησης για το Ιράκ (IRFFI) και προτίθεται να
παράσχει περαιτέρω υποστήριξη στην εκλογική διαδικασία µε συγκεκριµένα µέτρα,
όπως η διάθεση εµπειρογνωµόνων σε θέµατα εκλογών στην Ανεξάρτητη Εκλογική
Επιτροπή του Ιράκ καθώς και η εκπαίδευση εγχώριων παρατηρητών. Τα κράτη µέλη
παρέχουν επίσης συνδροµή κατά την προετοιµασία των εκλογών µέσω διµερών
συνεισφορών. Δεδοµένης της προθεσµίας του Ιανουαρίου για τις εκλογές, έχει κρίσιµη
σηµασία να καταβληθεί η υποστήριξη αυτή αµέσως προκειµένου να διαδραµατίσει ένα
ρόλο στην προεκλογική διαδικασία.
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• Η ΕΕ αποδίδει µεγάλη σηµασία στην ενεργό παρουσία των ΗΕ στο Ιράκ. Η ΕΕ
υποστηρίζει τον ηγετικό ρόλο των ΗΕ στην προαγωγή της πολιτικής διαδικασίας και
ανασυγκρότησης του Ιράκ. Τα κράτη µέλη της ΕΕ είναι έτοιµα να συµβάλουν
ουσιαστικά στη χρηµατοδότηση του µεσαίου δακτυλίου της Δύναµης Προστασίας των
ΗΕ στο Ιράκ, έπειτα από το αίτηµα που υποβλήθηκε από το Γενικό Γραµµατέα των ΗΕ.
Η Επιτροπή εξακολουθεί να συζητεί µε τα ΗΕ µια ενδεχόµενη χρηµατοδοτική συµβολή
της Κοινότητας για τον εσωτερικό δακτύλιο.
• Το Συµβούλιο αποφάσισε ότι µια οµάδα εµπειρογνωµόνων θα πρέπει να αποσταλεί έως
τα τέλη Νοεµβρίου 2004 προκειµένου να συνεχίσει το διάλογο µε τις αρχές του Ιράκ,
να ξεκινήσει τον αρχικό σχεδιασµό για µια ενδεχόµενη ολοκληρωµένη αποστολή
αστυνόµευσης, κράτους δικαίου και πολιτικής διοίκησης, η οποία αναµένεται να
αρχίσει µετά τις εκλογές του Ιανουαρίου 2005, και ειδικότερα να αξιολογήσει τις
επείγουσες ανάγκες της αποστολής αυτής στον τοµέα της ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης
να εξετασθεί ο διάλογος µε άλλες χώρες της περιοχής. Το Συµβούλιο κάλεσε την
Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας να καθορίσει την εντολή της εν λόγω οµάδας
εµπειρογνωµόνων.
• Το Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τρέχουσα υλοποίηση της
ανθρωπιστικής βοήθειας και της βοήθειας για την ανασυγκρότηση και σηµείωσε ότι το
µεγαλύτερο τµήµα των κεφαλαίων της Κοινότητας και των κρατών µελών θα
εξακολουθήσει να διοχετεύεται προς το IRFFI.
• Το Συµβούλιο σηµείωσε ότι το Ιράκ είναι δικαιούχος του Συστήµατος Γενικευµένων
Προτιµήσεων της ΕΕ και ενθάρρυνε το Ιράκ να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ώστε
να επωφεληθεί από τις προτιµήσεις αυτές. Το Συµβούλιο υπενθύµισε την προσφορά της
Επιτροπής προς την προσωρινή κυβέρνηση του Ιράκ για εφαρµογή των προτιµήσεων
του ΣΓΚ µε το Ιράκ. Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
πρέπει να συνεργασθεί µε την ιρακινή διοίκηση προκειµένου να δηµιουργήσει το
σύστηµα διοικητικής συνεργασίας το οποίο απαιτείται για τη λειτουργία του
συστήµατος.
• Το Συµβούλιο συµφώνησε να συνεχισθούν οι προσπάθειες των κρατών µελών για
ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά το χρέος και τους συναφείς όρους οικονοµικής
πολιτικής. Αρκετά κράτη µέλη της ΕΕ συµµετέχουν στις τρέχουσες διαπραγµατεύσεις
της Λέσχης των Παρισίων για το χρέος του Ιράκ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε
την προσεχή επίσκεψη αποστολής του Ιρακινού Υπουργείου Οικονοµικών στη Λέσχη
των Παρισίων το Νοέµβριο.
7.

Η ΕΕ θα χρησιµοποιήσει το διάλογό της µε το Ιράκ και τους γείτονές του µε στόχο να
ενθαρρυνθεί η συνεχής περιφερειακή δέσµευση και στήριξη για τη βελτίωση της
ασφάλειας και για την πολιτική διαδικασία και τη διαδικασία ανασυγκρότησης του Ιράκ
µε βάση τη συµµετοχή όλων, τις δηµοκρατικές αρχές, το σεβασµό των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και του κράτους δικαίου καθώς και την υποστήριξη της ασφάλειας και της
συνεργασίας στην περιοχή. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε τη Διεθνή
Διάσκεψη η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο Σαρµ ελ Σεΐχ στις 23 Νοεµβρίου 2004 και
στην οποία θα συµµετάσχει η ΕΕ, ως περαιτέρω βήµα στις προσπάθειες υποστήριξης της
πολιτικής διαδικασίας και διαδικασίας ανασυγκρότησης, σύµφωνα µε την απόφαση 1546
του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Η ΕΕ θα υποστηρίξει την εν λόγω διαδικασία και
τονίζει την ανάγκη διενέργειας εκλογών τον Ιανουάριο του 2005.
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8.

Το Συµβούλιο επαναλαµβάνει ότι καταδικάζει τις τροµοκρατικές επιθέσεις, την οµηρία
και τις δολοφονίες οι οποίες διαπράχθηκαν στο Ιράκ. Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για το
γεγονός ότι το κύµα τροµοκρατικής βίας στο Ιράκ επιτείνει τα δεινά του ιρακινού λαού και
παρακωλύει την πολιτική πρόοδο και την οικονοµική ανασυγκρότηση της χώρας. Η ΕΕ
χαιρετίζει τη δέσµευση όλων των µερών, δυνάµει της αποφάσεως 1546 του Συµβουλίου
Ασφαλείας των ΗΕ, να ενεργήσουν σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, περιλαµβανοµένης της
αποτελεσµατικής προστασίας και προαγωγής των δικαιωµάτων του ανθρώπου.

9.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπέβαλε σχέδιο δήλωσης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη
σχέση µεταξύ της ΕΕ και του Ιράκ.»

–

Σουδάν - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου

Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«1.

Το Συµβούλιο υπενθυµίζει τα πρόσφατα συµπεράσµατα και επιβεβαιώνει ότι η
εκπλήρωση των αιτηµάτων που περιέχουν, καθώς και οι αποφάσεις του Συµβουλίου
Ασφαλείας των ΗΕ 1556 και 1564 θα επηρεάσουν τις µελλοντικές σχέσεις µεταξύ όλων
των µερών στο Σουδάν και την ΕΕ.

2.

Το Συµβούλιο σηµειώνει µε σοβαρή ανησυχία ότι έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες
εβδοµάδες η κατάσταση ασφάλειας σε ορισµένες περιοχές του Νταρφούρ, λόγω της
παραβίασης της εκεχειρίας από όλα τα µέρη. Το Συµβούλιο εκφράζει την ανησυχία του
διότι η σουδανική κυβέρνηση δεν εκπλήρωσε πολλές από τις υποχρεώσεις της και
επαναλαµβάνει ιδίως το αίτηµα για χαλιναγώγηση και εξουδετέρωση της οπλισµένης
πολιτοφυλακής Janjaweed. Το Συµβούλιο ανησυχεί µε τις αναφορές ότι αυξάνεται ο
αριθµός των επιθέσεων των επαναστατικών οµάδων. Εκφράζει την αποφασιστικότητά του
να συνεχίσει να ασκεί πολιτική πίεση στη σουδανική κυβέρνηση καθώς και στα άλλα µέρη
και δεν εξαιρεί τη χρήση κυρώσεων.

3.

Το Συµβούλιο προτρέπει όλα τα µέρη να τηρήσουν αυστηρά την παύση των εχθροπραξιών
ή την εκεχειρία που συµφωνήθηκε προκειµένου να δηµιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον για
τις ειρηνευτικές συνοµιλίες στην Abuja και τις διαπραγµατεύσεις το Ναϊρόµπι. Το
Συµβούλιο καταδικάζει έντονα όλες τις επιθέσεις στον άµαχο πληθυσµό, ιδίως τις
περιπτώσεις βιασµού, και επαναλαµβάνει ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι σε όλα τα επίπεδα
της δοµής διοίκησης θα θεωρηθούν υπόλογοι για παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Το Συµβούλιο επαναλαµβάνει
σχετικά την πλήρη του υποστήριξη στην Επιτροπή Έρευνας των ΗΕ.

4.

Το Συµβούλιο χαιρετίζει τη δέσµευση της σουδανικής κυβέρνησης να υπογράψει και να
εφαρµόσει µονοµερώς το ανθρωπιστικό πρωτόκολλο η διαπραγµάτευση του οποίου έγινε
κατά τη διάρκεια του τελευταίου γύρου των συνοµιλιών της Abuja και προτρέπει το
Απελευθερωτικό Κίνηµα/Στρατού του Σουδάν (SLM/A) και το Κίνηµα Δικαιοσύνης και
Ισότητας (JEM) να υπογράψουν χωρίς καθυστέρηση το εν λόγω πρωτόκολλο. Η µη
υπογραφή του θα αυξήσει τις όλο και µεγαλύτερες δυσκολίες που αντιµετωπίζει η παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας στο Νταρφούρ.
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5.

Το Συµβούλιο χαιρετίζει το ανακοινωθέν του Συµβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της
Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) της 20ής Οκτωβρίου και την απόφαση για την εφαρµογή µιας
εκτεταµένης προληπτικής αποστολής ελέγχου (AMIS) που θα αποτελείται από προσωπικό
3.320 ατόµων, στα οποία θα περιλαµβάνονται 450 παρατηρητές και έως 815 µη
στρατιωτική αστυνοµία. Το Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη σταθερή του υποστήριξη στην
Αφρικανική ΄Ένωση και ιδίως, την ετοιµότητά του να παράσχει βοήθεια και
εµπειρογνωµοσύνη κατά την εφαρµογή της AMIS όσον αφορά τη χρηµατοδότηση και την
υλικοτεχνική υποστήριξη καθώς και το προσωπικό (συµπεριλαµβανοµένων των
στρατιωτικών παρατηρητών), εφόσον ζητηθεί. Η ΕΕ συµφώνησε σχετικά να συµβάλει µε
ποσό 80 εκατοµµυρίων ευρώ από το ειρηνευτικό µέσο για την Αφρική στην αποστολή της
Αφρικανικής Ένωσης. Το Συµβούλιο είναι επίσης έτοιµο να παράσχει τον απαραίτητο
προγραµµατισµό και εµπειρογνωµοσύνη σε τεχνικά θέµατα στο επιτελείο της
Αφρικανικής Ένωσης προκειµένου να υποστηρίξει την Αφρικανική Ένωση στο σχέδιο
εφαρµογής της AMIS. Το Συµβούλιο είναι έτοιµο να παράσχει συµβουλές και βοήθεια
σχετικά µε τη δράση αστυνοµικών δυνάµεων, εφόσον του ζητηθεί.

6.

Το Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων µεταξύ
της κυβέρνησης του Σουδάν και του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου του Σουδάν
(SPLM/A). Καθώς έχει ήδη επιτευχθεί λύση σε όλα τα βασικά πολιτικά ζητήµατα στη
διαδικασία Naivasha, το Συµβούλιο παροτρύνει την κυβέρνηση του Σουδάν και το Εθνικό
Απελευθερωτικό Μέτωπο του Σουδάν (SPLM/A) να ολοκληρώσουν σύντοµα τις
συζητήσεις για τα εκκρεµή ζητήµατα και να υπογράψουν το συντοµότερο δυνατόν µια
γενική ειρηνευτική συµφωνία έως το τέλος του χρόνου.

7.

Το Συµβούλιο σηµειώνει επίσης τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ της κυβέρνησης του Σουδάν
και των αντιπολιτευτικών κινηµάτων του Νταρφούρ στην Abuja. Το Συµβούλιο σηµειώνει
επίσης ότι έχει αρχίσει πολιτικός διάλογος στο Κάιρο µεταξύ της κυβέρνησης του Σουδάν
και της Εθνικής Δηµοκρατικής Συµµαχίας. Το Συµβούλιο χαιρετίζει τις εξελίξεις αυτές και
ζητά από όλα τα µέρη να λάβουν µε αποφασιστικότητα τη δέσµευση να αναζητήσουν
πολιτικές λύσεις για την αντιµετώπιση των καταγγελιών και προβληµάτων που υπάρχουν.

8.

Το Συµβούλιο σηµειώνει µε ανησυχία ότι µε το ένα τρίτο του πληθυσµού του Νταρφούρ
να εξαρτάται ακόµη από την ανθρωπιστική βοήθεια και µε την συνεχή αύξηση του
αριθµού των εκτοπισθέντων, συνεχίζει να υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη ανθρωπιστική
βοήθεια, πράγµα στο οποίο αξίζει να επιδείξει επειγόντως προσοχή η διεθνής κοινότητα.
Το Συµβούλιο σηµειώνει ότι θα χρειασθεί επίµονη ανθρωπιστική προσπάθεια έως και το
2005. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της έχουν έως τώρα συµβάλει σηµαντικά στην
ανθρωπιστική βοήθεια. Το Συµβούλιο σηµείωσε ότι θα είναι ζωτικής σηµασίας η
πρόσθετη βοήθεια τους ερχόµενους µήνες και κάλεσε όλα τα κράτη µέλη των ΗΕ να
ανταποκριθούν γενναιόδωρα σε τυχόν πρόσθετες εκκλήσεις για βοήθεια από τα Ηνωµένα
Έθνη και τους διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισµούς.»
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σχέσεις µε την περιοχή της Μεσογείου
Το Συµβούλιο ενέκρινε έκθεση που θα διαβιβαστεί προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4ης και
5ης Νοεµβρίου µε θέµα την υλοποίηση της Κοινής Στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της
Μεσογείου που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2000 (13648/1/04 REV 1).
Η εν λόγω έκθεση εκθέτει εν συντοµία έναν αριθµό στόχων που θα πρέπει να επιδιώξει µε την
πολιτική της η Ένωση, όπως η πρόοδος σε ό,τι αφορά τις διµερείς σχέσεις και τις συµφωνίες
σύνδεσης µε µεσογειακές χώρες, οι προσπάθειες ανάπτυξης της συνεργασίας στους τοµείς
πολιτικής και ασφάλειας, και η προώθηση µιας κοινωνικής και πολιτιστικής εταιρικής σχέσης.
Το Συµβούλιο συνέστησε επίσης στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο την παράταση της εφαρµογής κατά
18 µήνες της κοινής στρατηγικής 2000/458/ΚΕΠΠΑ όσον αφορά την περιοχή της Μεσογείου, ήτοι
έως τις 23 Ιανουαρίου 2006, πράγµα που θα επιτρέψει να επανεξεταστούν οι σχέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την περιοχή της Μεσογείου, λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της
στρατηγικής εταιρικής σχέσης µε τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή που θα πραγµατοποιηθεί έως
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2004, και της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, καθώς και την
εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας κατά το 2005.
Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ινδίας
Το Συµβούλιο έλαβε υπό σηµείωση την προετοιµασία της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ινδίας που θα
πραγµατοποιηθεί στη Χάγη την 8η Νοεµβρίου. Η σύνοδος κορυφής θα δώσει την ευκαιρία να
συζητηθούν ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος, και συγκεκριµένα:
• την οικοδόµηση στρατηγικής εταιρικής σχέσης,
• ζητήµατα πολυµερούς υφής, όπως η καταπολέµηση της τροµοκρατίας, ο αφοπλισµός και οι
κλιµατικές µεταβολές,
• οι περιφερειακές εξελίξεις, µεταξύ άλλων στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τη Μέση Ανατολή και
το Ιράκ.
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Χρηµατοδοτικές συνεισφορές στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης*
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για τον καθορισµό της τρίτης δόσης χρηµατοδοτικών
συνεισφορών για το 2004 στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (13362/2/04 REV 2 και
13367/04).
Θα καταβληθεί συνολικό ποσόν 490 εκατοµµυρίων ευρώ, ισοδύναµο µε την τρίτη δόση για το
2004, προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν έργα ΕΤΑ υπό τη διαχείριση της Επιτροπής για
προγράµµατα βοηθείας σε χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού καθώς και των
Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών των κρατών µελών.
Τα 15 κράτη που ήσαν µέλη της ΕΕ πριν από τη διεύρυνση θα συµµετάσχουν µε 390 εκατοµµύρια.
Επί πλέον, 100 εκατοµµύρια ευρώ θα µεταβιβασθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Προσωρινή υποδοχή ορισµένων Παλαιστινίων
Το Συµβούλιο καθόρισε κοινή θέση για την παράταση της ισχύος εθνικών αδειών επί ένα ακόµη
δωδεκάµηνο για Παλαιστινίους που εκκενώθηκαν από τη Βηθλεέµ τον Μάϊο του 2002 κατόπιν της
πολιορκίας του Ναού της Γεννήσεως από τις ισραηλινές δυνάµεις (13796/04).
Καταπολέµηση της διάδοσης φορητών όπλων
Το Συµβούλιο έλαβε υπό σηµείωση µια έκθεση όσον αφορά την υλοποίηση της κοινής δράσης της
ΕΕ για την καταπολέµηση της διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού και για την
εφαρµογή του προγράµµατος της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέµηση της παράνοµης
εµπορίας συµβατικών όπλων (14073/04).
Η έκθεση αυτή πραγµατεύεται τρεις βασικούς τοµείς:
• Τις προσπάθειες των κρατών µελών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων σχετικά µε τα
φορητά όπλα και τον φορητό οπλισµό, όπως η συνεργασία µεταξύ υπηρεσιών, η νεοεκδοθείσα
νοµοθεσία και η υποστήριξη της σχετικής έρευνας.
• Τα διεθνή µέτρα, όπως την παροχή υποστήριξης σε σχέδια που διεξάγονται από διεθνείς και
περιφερειακούς οργανισµούς ή µη κυβερνητικές οργανώσεις, την παροχή βοηθείας σε
πληττόµενα κράτη, τη διοργάνωση διεθνών διασκέψεων και τη συνεργασία της ΕΕ µε τρίτα
κράτη.
• Τις προτεραιότητες για µια συστηµατικότερη προσέγγιση της βοήθειας της ΕΕ στον τοµέα των
φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισµού, καθώς και τα διδάγµατα της εµπειρίας που έχουν
αποκτήσει η ΕΕ και τα κράτη µέλη της σε αυτόν τον τοµέα.

13588/04 (Presse 295)

14

EL

2.XI.2004
ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ίδρυση Δικαστηρίου Δηµόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για την ίδρυση Δικαστηρίου Δηµόσιας Διοίκησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το δικαιοδοτικό τµήµα θα εκδικάζει πρωτοβαθµίως διαφορές σε
θέµατα ευρωπαϊκής δηµόσιας διοίκησης. Σκοπός της απόφασης είναι να βελτιωθεί η λειτουργία του
κοινοτικού δικαστικού συστήµατος.
Το δικαιοδοτικό αυτό τµήµα που συνιστά αναπόσπαστο µέρος του Δικαστηρίου ως θεσµικού
οργάνου, θα εδρεύει στο Λουξεµβούργο. Τυχόν αναιρέσεις κατά των αποφάσεών του κατατίθενται
στο Πρωτοδικείο, µε τη δυνατότητα επανεξέτασης της δευτεροβάθµιας απόφασης σε έκτακτες
περιπτώσεις από το ίδιο το Δικαστήριο.
Το Δικαστήριο Δηµόσιας Διοίκησης απαρτίζεται από επτά δικαστές διοριζόµενους από το
Συµβούλιο για έξι χρόνια.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Εργασίες στα πλαίσια των διαφόρων συνθέσεων του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε έκθεση για τις εργασίες του Συµβουλίου υπό τις άλλες συνθέσεις του
(13804/04).
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αντιντάµπινγκ - Ταϊβάν - ηλεκτρονικοί ζυγοί
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό του Συµβουλίου για την περάτωση της επανεξέτασης σχετικά µε
τον «νέο εξαγωγέα» του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2605/2000 του Συµβουλίου για την επιβολή
οριστικών δασµών αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ορισµένων ηλεκτρονικών ζυγών (ΗΖΛΠ)
καταγωγής, µεταξύ άλλων, Ταϊβάν (12706/04).
Αντιντάµπινγκ - Κίνα - κόντρα πλακέ
Το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ και για την
οριστική είσπραξη του προσωρινού δασµού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουµέ
από την Κίνα (13557/04).
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Προϊόντα χάλυβα - Ρωσία, Ουκρανία και Καζακστάν
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση που εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγµατεύσεις για
την ανανέωση των συµφωνιών των σχετικών µε το εµπόριο ορισµένων προϊόντων χάλυβα µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσίας, της Ουκρανίας και του Καζακστάν αντιστοίχως.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Άτοµα που χρήζουν διεθνούς προστασίας - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
– υπενθυµίζει τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε της 15ης και της
16ης Οκτωβρίου 1999 τα οποία τόνιζαν την ανάγκη συνολικής προσέγγισης όσον αφορά τη
µετανάστευση και το άσυλο και µε τα οποία η Ένωση και τα κράτη µέλη καλούνταν να
συµβάλλουν στη µεγαλύτερη συνοχή των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών τους σε αυτόν
τον τοµέα. Η εταιρική σχέση µε τις ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες καθορίστηκε ως βασικό
στοιχείο για την επιτυχία της εν λόγω πολιτικής,
– υπενθυµίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής Για την εγκαθίδρυση πιο προσιτών, πιο δίκαιων και
καλύτερα οργανωµένων συστηµάτων χορήγησης ασύλου, της 3ης Ιουνίου 2003, στην οποία
αναφέρεται ότι λόγω των ελλείψεων του διεθνούς συστήµατος προστασίας και λόγω του ότι η
µεγάλη πλειονότητα των προσφύγων φιλοξενείται από γειτονικές χώρες, ενδεείς πόρων, στις
περιοχές καταγωγής τους, χρειάζεται µια νέα προσέγγιση, µε στόχο την εγκαθίδρυση πιο
προσιτών, πιο δίκαιων και καλύτερα οργανωµένων συστηµάτων χορήγησης ασύλου, τόσο εντός
όσο και εκτός της ΕΕ,
– υπενθυµίζει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και της 20ής Ιουνίου
2003 µε τα οποία καλείται η Επιτροπή να διερευνήσει όλες τις παραµέτρους προκειµένου να
εξασφαλίζεται πιο εύτακτη και οργανωµένη είσοδος στην ΕΕ ατόµων που χρήζουν διεθνούς
προστασίας, και να εξετάσει τρόπους και µέσα για την ενίσχυση της δυνατότητας προστασίας
των περιοχών καταγωγής, µε σκοπό να υποβάλει στο Συµβούλιο, πριν από τον Ιούνιο του 2004,
γενική έκθεση µε προτάσεις περί ληπτέων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών
προεκτάσεων,
– υπενθυµίζει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής
Ενσωµάτωση των θεµάτων της µετανάστευσης στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις τρίτες
χώρες της 19ης Μαΐου 2003, στα οποία τονίζεται ότι η πολιτική περί µετανάστευσης αποτελεί
στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλείται η Επιτροπή, µεταξύ άλλων,
να καταρτίσει συγκεκριµένες προτάσεις για τη διάθεση πρόσθετων κονδυλίων µε στόχο την
παροχή συνδροµής στους πρόσφυγες στην περιοχή στην οποία ευρίσκονται και τη µείωση της
φτώχειας στις κοινότητες υποδοχής.
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ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
1.

Το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής της
7ης Ιουνίου 2004, περί της οργανωµένης εισόδου στην ΕΕ ατόµων που χρήζουν διεθνούς
προστασίας και ενίσχυσης της δυνατότητας προστασίας των περιοχών καταγωγής,
«βελτίωση της πρόσβασης σε βιώσιµες λύσεις».

2.

Το Συµβούλιο αναγνωρίζει την ύπαρξη διαφόρων µακροχρόνιων και νέων προβληµάτων
σχετικά µε τους πρόσφυγες. Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο τονίζει ακόµη µια φορά ότι
επείγει να στραφεί η διεθνής προσοχή στην εξεύρεση βιώσιµων λύσεων για τους
πρόσφυγες και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συµβάλλει ενεργώς στην ενίσχυση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

3.

Το Συµβούλιο επαναλαµβάνει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Ασύλου πρέπει να συνοδεύεται και να συµπληρώνεται από αυξηµένη προσοχή για το
καθεστώς διεθνούς προστασίας στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το Συµβούλιο θεωρεί σηµαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω στενής
εταιρικής σχέσης µε χώρες και περιφέρειες πρώτου ασύλου, διέλευσης και καταγωγής και
σε συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
(UNHCR), να εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο οι πρόσφυγες σε παγκόσµιο επίπεδο
δύνανται να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσµατική προστασία και σε βιώσιµες λύσεις, όσο
το δυνατόν ταχύτερα και εγγύτερα προς τις ανάγκες τους.

4.

Το Συµβούλιο σηµειώνει τον µεγάλο αριθµό προσφύγων που γίνονται δεκτοί από τρίτες
χώρες στις περιοχές καταγωγής και υπογραµµίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συµβάλλει στην
ενίσχυση της δυνατότητας προστασίας των περιοχών καταγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο
χαιρετίζει τη σύσταση της Επιτροπής για την ανάπτυξη Περιφερειακών Προγραµµάτων
Προστασίας καθώς και την ιδέα ανάπτυξης των εν λόγω προγραµµάτων σύµφωνα µε τα
έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα και ανά περιφέρεια.

5.

Το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, έως τον Ιούλιο του 2005 το αργότερο,
σχέδιο δράσης για ένα ή περισσότερα πιλοτικά Περιφερειακά Προγράµµατα Προστασίας,
µε βάση την αρχή της επικουρικότητας και του δίκαιου επιµερισµού των ευθυνών. Τα
πιλοτικά σχέδια πρέπει να αφορούν συγκεκριµένες περιπτώσεις και να επικεντρώνονται
στην προστασία. Πρέπει να βασίζονται σε διάφορα µέτρα, όπως η βοήθεια προς τρίτες
χώρες για να συµµορφωθούν προς τις διεθνείς τους υποχρεώσεις δυνάµει της Σύµβασης
της Γενεύης και άλλων διεθνών νοµικών πράξεων για την ενίσχυση της δυνατότητας
προστασίας, καλύτερη πρόσβαση στο σύστηµα καταχώρησης και συνδροµή για την τοπική
ένταξη, υποστήριξη για τη βελτίωση των τοπικών υποδοµών και τη διαχείριση των
µεταναστευτικών ροών. Τα πιλοτικά σχέδια πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα αίτια της
συγκεκριµένης κατάστασης των προσφύγων και την κατάσταση του τοπικού πληθυσµού.
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6.

Τα Περιφερειακά Πιλοτικά Προγράµµατα πρέπει να καταρτίζονται σε στενή συνεργασία
και µε πνεύµα συνυπευθυνότητας και να είναι το αποτέλεσµα άµεσων διαπραγµατεύσεων
µε τις ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες. Η ανάπτυξη και η εφαρµογή αυτών των
προγραµµάτων πρέπει να γίνεται σε στενή συνεργασία µε την UNHCR και, κατά
περίπτωση, µε άλλους διεθνείς οργανισµούς. Οι προτάσεις πιλοτικών προγραµµάτων
πρέπει να αναφέρουν την πιθανή χρηµατοδότηση από την ΕΕ και από άλλες πηγές. Πρέπει
να εξασφαλίζεται η συνοχή µε την κοινοτική προσέγγιση όσον αφορά την περιοχή και τις
ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες καθώς και µε τις υφιστάµενες διεθνείς πρωτοβουλίες,
συµπεριλαµβανοµένης της «Ατζέντας για την Προστασία και Σύµβαση+» της UNHCR.
Θα γίνεται αξιολόγηση του(των) πιλοτικού(ών) σχεδίου(ων) όπως και ενηµέρωση σχετικά
µε τον τρόπο ανάπτυξης των κατευθυντηρίων γραµµών του Προγράµµατος Περιφερειακής
Προστασίας.

7.

Το Συµβούλιο φρονεί ότι ο εθελούσιος επαναπατρισµός, η τοπική ένταξη και η
επανεγκατάσταση αποτελούν τις βιώσιµες λύσεις για τους πρόσφυγες. Η στοχευµένη
χρησιµοποίηση της επανεγκατάστασης θα αποδείξει τη δέσµευση της Κοινότητας για την
καταβολή διεθνών προσπαθειών για την εξεύρεση συνολικών και αποτελεσµατικών
λύσεων για παρατεταµένες καταστάσεις προσφυγιάς. Η χρησιµοποίηση αυτή θα επιτρέψει
στις χώρες στις περιοχές καταγωγής να ενισχύσουν τη δυνατότητα προστασίας και θα τις
ενθαρρύνει να συµµετάσχουν σε Περιφερειακά Προγράµµατα Προστασίας. Το Συµβούλιο
χαιρετίζει τη συµπερίληψη της επανεγκατάστασης στα περιφερειακά προγράµµατα
προστασίας, όπου είναι δυνατόν και σε στενή σύνδεση µε την UNHCR. Προς τούτο, το
Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραµµα
επανεγκατάστασης µέχρι τον Ιούλιο του 2005. Το πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να είναι
προσαρµοσµένο στις συγκεκριµένες καταστάσεις, ευέλικτο, και να παρέχει στα κράτη
µέλη την ευχέρεια να αποφασίσουν αν επιθυµούν να συµµετέχουν.»

Κοινή πολιτική επανεισδοχής - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
– Υπενθυµίζοντας τα Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε της 15ης και
16ης Οκτωβρίου 1999, µε τα οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δήλωσαν ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει ενιαία, περιεκτική και ισόρροπη προσέγγιση της
διαχείρισης της µετανάστευσης, σε εταιρική σχέση µε τις τρίτες χώρες προέλευσης και
διέλευσης.
– Υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λάκεν, της 14ης και
15ης Δεκεµβρίου 2001, της Σεβίλλης της 21ης και 22ας Ιουνίου 2002 και Θεσσαλονίκης της
19ης και 20ής Ιουνίου 2003 µε τα οποία (α) δηλώθηκε ότι η µετανάστευση θα πρέπει να
ενσωµατωθεί στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (β) χαρακτηρίστηκε η
συνεργασία µε τις τρίτες χώρες στον τοµέα της επανεισδοχής ως υψίστης σηµασίας για την εν
λόγω διαχείριση, (γ) υπογραµµίστηκε ότι στη συνεργασία των εν λόγω χωρών θα πρέπει να
περιληφθεί η επανεισδοχή των υπηκόων τους που ευρίσκονται παρανόµως σε κάποιο κράτος
µέλος και, υπό τους ιδίους όρους, η επανεισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι
δυνατόν να αποδειχθεί ότι πέρασαν από τα εδάφη τους, και (δ) δηλώθηκε ρητώς ότι πρέπει να
επισπευσθεί η σύναψη των συµφωνιών που τελούν υπό διαπραγµάτευση, η έγκριση νέων
προτεραιοτήτων και η σύναψη συµφωνιών επανεισδοχής µεταξύ της Κοινότητας και άλλων
σηµαντικών ως προς αυτό το ζήτηµα τρίτων χωρών,
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– Λαµβάνοντας υπ’ όψη του τα προηγούµενα συµπεράσµατά του της 19ης Μαΐου 2003 τα σχετικά
µε την ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορούσε την ένταξη των ζητηµάτων της µετανάστευσης
στις σχέσεις της ΕΕ µε τις τρίτες χώρες, ιδίως της µετανάστευσης και της ανάπτυξης, µε τα
οποία συµπεράσµατα (α) κάλεσε την Επιτροπή να επιτείνει τις προσπάθειές της για τη σύναψη
κοινοτικών συµφωνιών επανεισδοχής µε τις χώρες για τις οποίες έχει λάβει εντολή, σε κάθε
µελλοντική δε συµφωνία σύνδεσης, συνεργασίας ή άλλη ισοδύναµη, να περιλαµβάνει ρήτρα
περί κοινής διαχείρισης των ρευµάτων µετανάστευσης και υποχρεωτικής επανεισδοχής
παρανόµων µεταναστών, όπως προέτρεψε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης,
και (β) θεώρησε αναγκαία την κατά σύστηµα εκτίµηση των σχέσεων µε τις τρίτες χώρες που δεν
συνεργάζονται µε την ΕΕ για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, ενώ
παράλληλα θα τηρούνται πλήρως όλοι οι στόχοι της Συνεργασίας για την Ανάπτυξη της ΕΚ.
– Αναφερόµενο στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών της 16ης και
17ης Οκτωβρίου 2003 µε τα οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ (α) δεσµεύτηκαν
να χρησιµοποιήσουν όλα τα πρόσφορα µέσα των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και των
ενισχυµένων εταιρικών σχέσεων µε τις οικείες τρίτες χώρες, κατά την προώθηση της
στρατηγικής της ΕΕ για καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, (β) κάλεσαν την
Επιτροπή, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να
διευκολύνουν την επιτυχή σύναψη των κοινοτικών συµφωνιών επανεισδοχής, και (γ) κάλεσαν
το Συµβούλιο και την Επιτροπή να εκπονήσουν στους πρώτους µήνες του 2004 έκθεση που θα
καθορίζει ιδιαίτερα τις µελλοντικές προτεραιότητες µιας κοινής πολιτικής επανεισδοχής και τα
µέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχής εξέλιξη αυτής της πολιτικής,
– Σηµειώνοντας τις προσπάθειες του Συµβουλίου και της Επιτροπής να αντιµετωπίσουν την
έλλειψη στοιχείων σχετικά µε τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν παράνοµα στο
έδαφος κρατών µελών µέσω (α) πρωτοβουλίας της βελγικής προεδρίας σχετικά µε τις ορθές
πρακτικές για την απόκτηση «άδειας διέλευσης» µε σκοπό τον επαναπατρισµό, (β) την ελληνική
πρωτοβουλία σχετικά µε εγχειρίδιο για τις ορθές πρακτικές για την απόκτηση ταξιδιωτικών
εγγράφων, (γ) την ιρλανδική πρωτοβουλία να κληθεί η Επιτροπή να επανεξετάσει τη νοµική
βάση, τη µορφή και τη χρήση των κοινών ταξιδιωτικών εγγράφων ΕΕ και (δ) την πρωτοβουλία
της ολλανδικής προεδρίας να καθιερωθούν οι βέλτιστες πρακτικές για την επιστροφή σε
συγκεκριµένες χώρες, το Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι ένα από τα κύρια εµπόδια είναι η έλλειψη
εγγράφων ταυτότητας που παρέχουν στους ενδιαφερόµενους τη δυνατότητα να επιστρέψουν και
υπογραµµίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα ζητήµατα στο πλαίσιο των
συµφωνιών επανεισδοχής µεταξύ ΕΚ και τρίτων χωρών.
ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
1.

Η αποτελεσµατική διαχείριση της µετανάστευσης αποτελεί πολιτική µείζονος
προτεραιότητος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κοινοτικές συµφωνίες επανεισδοχής
συµβάλλουν σηµαντικά στην αποτελεσµατική από κοινού διαχείριση της µετανάστευσης
και διαδραµατίζουν πολύτιµο ρόλο στην καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης.
Με αυτά ως δεδοµένα, το Συµβούλιο υπογραµµίζει για µια ακόµη φορά ότι είναι
σηµαντικό να συνάπτονται συµφωνίες επανεισδοχής µε τις τρίτες χώρες προέλευσης και
διέλευσης, στις οποίες συµφωνίες είναι δυνατόν να περιλαµβάνεται υποχρέωση των εν
λόγω χωρών να δέχονται και πάλι στο έδαφός τους υπηκόους τρίτων χωρών και απάτριδες
που πέρασαν από εκεί πριν φθάσουν παράνοµα στην ΕΕ. Το Συµβούλιο επίσης προτρέπει
τις τρίτες αυτές χώρες να συνάπτουν συµφωνίες επανεισδοχής µεταξύ τους και µε άλλες
χώρες της περιοχής τους. Το Συµβούλιο έχει αποφασίσει να χρησιµοποιεί περαιτέρω το
µέσο αυτό και να επιτείνει τις προσπάθειές του υπέρ της σύναψης αυτών των συµφωνιών,
υποστηρίζοντας πλήρως την Επιτροπή καθ’ όλη τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων.
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2.

Το Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο ως προς τις συµφωνίες επανεισδοχής
που σηµείωσε η Επιτροπή ως τώρα και την προτρέπει να προωθήσει ενεργά τις
εκκρεµούσες διαπραγµατεύσεις. Το Συµβούλιο θεωρεί την σύναψη των εκκρεµουσών
συµφωνιών ως προτεραιότητα της Κοινότητας. Το Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι χρειάζεται
να αξιολογείται και να διαπιστώνεται κατά διαστήµατα η πρόοδος που έχει σηµειωθεί και
να συνάγονται τα κατάλληλα συµπεράσµατα.

3.

Αναφερόµενο στις µελλοντικές προτεραιότητες, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, το
Συµβούλιο θεωρεί τη µεταναστευτική πίεση σε επί µέρους κράτη µέλη, όπως και στο
σύνολο της ΕΕ, καθώς και τη γεωγραφική τους θέση σε σχέση µε την ΕΕ
(περιλαµβανοµένων και εκτιµήσεων περιφερειακής συνεκτικότητας και σχέσεων
γειτονίας) ως τα σηµαντικότερα κριτήρια για να καθορίζεται, κατά περίπτωση, µε ποιες
ακόµη χώρες θα πρέπει να συναφθούν συµφωνίες επανεισδοχής. Επί πλέον, θα πρέπει να
λαµβάνεται υπ’ όψη η προθυµία κάθε χώρας να αρχίσει διαπραγµατεύσεις επανεισδοχής
µε την ΕΕ.

4.

Οι νέες, ωστόσο, εξουσιοδοτήσεις διαπραγµατεύσεων µε τις επί µέρους τρίτες χώρες θα
πρέπει να αποφασίζονται µόνον κατά περίπτωση. Το Συµβούλιο καλεί προς τούτο την
Επιτροπή να του υποβάλει, όταν ενδείκνυται, συγκεκριµένες συστάσεις για τη
διαπραγµάτευση συµφωνιών που θα αφορούν επί µέρους τρίτες χώρες. Οι συστάσεις αυτές
θα πρέπει να συνοδεύονται από αξιολόγηση για την ενδεδειγµένη στρατηγική και τα
αναγκαία µέτρα, τα οποία µπορούν να περιλαµβάνουν και µέτρα υπαγόµενα σε όλους τους
κοινοτικούς τοµείς, προκειµένου να συναφθεί η συγκεκριµένη συµφωνία επανεισδοχής
εντός του επιθυµητού χρονοδιαγράµµατος.

5.

Το Συµβούλιο, επιδιώκοντας µια ενιαία και περιεκτική αντιµετώπιση των ζητηµάτων της
µετανάστευσης, λαµβάνοντας υπόψη την ισχύουσα κατάσταση στις διάφορες περιοχές και
σε κάθε επί µέρους χώρα εταίρο και σύµφωνα µε τη συνολική συνεκτικότητα των
πολιτικών και δράσεων της ΕΕ, τονίζει και πάλι τη µεγάλη σηµασία της συνεχείας και
συνεκτικότητας της πολιτικής επανεισδοχής και όλων των άλλων πλευρών των
εξωτερικών σχέσεων της Κοινότητας µε τρίτες χώρες.
Για τον λόγο αυτόν, το Συµβούλιο κρίνει επίσης ότι θα πρέπει, κατά περίπτωση, να
υπάρχει άµεσος σύνδεσµος µεταξύ της διαπραγµάτευσης συνεργασίας, σύνδεσης ή άλλων
οµοίων συµφωνιών, και της σύναψης συµφωνιών επανεισδοχής µε τις ίδιες τρίτες χώρες.

6.

Το Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να υποστηρίξουν πλήρως την Επιτροπή, στο πολιτικό
και διπλωµατικό επίπεδο, κατά τις διαπραγµατεύσεις και επίσης να παράσχουν στην
Επιτροπή πρόσθετες εθνικές γνώσεις και πείρα.

7.

Το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να καταβάλει, κατά την ετήσια αποτίµηση, ιδιαίτερη
προσοχή στην συνεργασία µε τις τρίτες χώρες στο πεδίο της επανεισδοχής. Κατά
συνέπεια, το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο να επεκταθεί η
ετήσια έκθεση παρακολούθησης του µηχανισµού αξιολόγησης, τον οποίον ενέκρινε το
Συµβούλιο το Δεκέµβριο του 2003, ώστε να καλύπτει και τις χώρες για τις οποίες η
Επιτροπή έχει λάβει εντολή να διαπραγµατευθεί κοινοτική συµφωνία επανεισδοχής. Η
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει τη διαδικασία διαπραγµάτευσης, καθώς και
την εφαρµογή της ισχύουσας συµφωνίας επανεισδοχής.»
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Προξενική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσηλωµένη στην ενίσχυση της προξενικής συνεργασίας µεταξύ των
κρατών µελών, τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε περίπτωση κρίσης. Η στενότερη
προξενική συνεργασία υλοποιεί την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και βοηθά τα κράτη µέλη να
αντεπεξέρχονται κατά αποτελεσµατικότερο τρόπο στη συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση προξενικών
υπηρεσιών και να αντιµετωπίζουν νέες προκλήσεις, όπως π.χ. τις επιπτώσεις του αυξανόµενου
αριθµού τροµοκρατικών ενεργειών.
Στη συνάρτηση αυτή, το Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την έκθεση της Οµάδας
«Προξενικές Υποθέσεις» και υποστηρίζει τις ακόλουθες συγκεκριµένες δραστηριότητες για
στενότερη συνεργασία :
– ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά µε την ετοιµότητα αντιµετώπισης κρίσεων, κοινή προξενική
εκπαίδευση αντιµετώπισης κρίσεων, πιλοτικό σχέδιο για την προξενική συνεργασία
αντιµετώπισης κρίσεων µεταξύ αποστολών της ΕΕ σε τρίτη χώρα, ενίσχυση εθνικών προξενικών
οµάδων αντιµετώπισης κρίσεων µε εµπειρογνώµονες από άλλες χώρες εταίρους της ΕΕ,
– συνένωση προξενικών πόρων/σύσταση κοινών προξενικών οµάδων έκτακτης ανάγκης για την
αντιµετώπιση µειζόνων προξενικών προβληµάτων, µεταξύ άλλων κατόπιν τροµοκρατικών
επιθέσεων. Έχει καταρτισθεί κατάλογος των δραστηριοτήτων που θα µπορούσαν να
αναληφθούν από κοινού στη συνάρτηση αυτή, καθώς και κατάλογος των ικανοτήτων - τόσο από
άποψη προσωπικού όσο και από άποψη εξοπλισµού - που θα ήταν πρόθυµα να προσφέρουν τα
κράτη µέλη προς συµµετοχή σε παρόµοιες αποστολές,
– ανεπίσηµη, εθελοντική συνεργασία σε περιπτώσεις οµηρίας πολιτών της ΕΕ σε τρίτες χώρες.
Έχει καταρτισθεί κατάλογος ενδεχόµενων κοινών δράσεων,
– εκπόνηση φυλλαδίου σχετικά µε την παροχή προξενικής συνδροµής σε πολίτες της ΕΕ σε τρίτες
χώρες.
Το Συµβούλιο ζήτησε από τις αρµόδιες υπηρεσίες του να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα
προκειµένου να εφαρµοσθούν οι εν λόγω δραστηριότητες το συντοµότερο δυνατό. Το Συµβούλιο
συµφώνησε επίσης να µελετήσει περαιτέρω το ζήτηµα της διαχείρισης προξενικών κοινοτήτων σε
καταστάσεις κρίσης. Το Συµβούλιο τόνισε την ανάγκη συσχετισµού µε την ανάλυση των
απαιτήσεων όσον αφορά τις επιχειρήσεις εκκένωσης στο πλαίσιο της ΚΕΠΑΑ.»
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΦΠΑ - Αυστρία- Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση που εξουσιοδοτεί την Aυστρία να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης
από τις διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ (ΦΠΑ) για τρεις συγκεκριµένες περιπτώσεις
(12671/3/04 REV 3):
• την προµήθεια αγαθών που παρέχονται ως ασφάλεια από ένα υποκείµενο σε ΦΠΑ πρόσωπο σε
άλλο πρόσωπο για την εκτέλεση της εν λόγω ασφάλειας,
• την προµήθεια αγαθών µετά την εκχώρηση του δικαιώµατος επιφύλαξης της ιδιοκτησίας σε
διάδοχο και άσκηση του εν λόγω δικαιώµατος από τον διάδοχο,
• την παροχή ακινήτου περιουσίας που πωλήθηκε από τον οφειλέτη σε διαδικασία αναγκαστικής
εκποίησης σε άλλο πρόσωπο.
Οι εξαιρέσεις αυτές θεωρούνται µέτρα για την πρόληψη ορισµένων µορφών φοροδιαφυγής ή
φοροαποφυγής στους προαναφερόµενους τοµείς.
Ανδόρα - Συµφωνία για την φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση όσον αφορά την εξουσιοδότηση για την υπογραφή συµφωνίας µε
την Ανδόρα όσον αφορά τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις (12636/04).
Δυνάµει της συµφωνίας αυτής, τα υπό µορφή τόκων εισοδήµατα από αποταµιεύσεις που αποκτούν
κάτοικοι της ΕΕ στην Ανδόρα υπόκεινται σε φόρο παρακράτησης στην πηγή.
Η συµφωνία εφαρµόζεται υπό τον όρον ότι τα ίδια µέτρα θα ληφθούν από τις Ηνωµένες Πολιτείες,
το Λιχτενστάϊν, το Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο, την Ελβετία και τα εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα
εδάφη του Ηνωµένου Βασιλείου και των Κάτω Χωρών.
Η συµφωνία συνοδεύεται από ένα µνηµόνιο συµφωνίας βάσει της οποίας η Ανδόρα δεσµεύεται να
εισαγάγει στη νοµοθεσία της την έννοια του εγκλήµατος της φοροδιαφυγής για περιπτώσεις εντός
του πλαισίου της συµφωνίας.
Η υπογραφή της συµφωνίας αυτής συµπίπτει µε την έναρξη των διαπραγµατεύσεων για συµφωνία
περί χρησιµοποίησης του ευρώ στην Ανδόρα.
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΊ
Ελεγκτικό Συνέδριο
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για τον διορισµό του κυρίου Κίκη ΚΑΖΑΜΙΑ ως µέλους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για εξαετή χρονική περίοδο (12758/04).
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