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Κυριότερα αποτελέσµατα της συνόδου του Συµβουλίου

Το Συµβούλιο συµφώνησε ως προς µια νέα στρατηγικής της ΕΕ στον τοµέα των ναρκωτικών για
την περίοδο 2005-2012. Το πλαίσιο και οι προτεραιότητες που καθορίζονται στη νέα στρατηγική
θα χρησιµεύσουν ως βάση για δύο αλληλοδιάδοχα τετραετή σχέδια δράσης της ΕΕ στον τοµέα των
ναρκωτικών.
Το Συµβούλιο κατέληξε σε συµφωνία επί γενικής προσέγγισης ως προς την οδηγία που αφορά µια
ειδική διαδικασία για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών για τη διεξαγωγή επιστηµονικής
έρευνας. Το σχέδιο οδηγίας ορίζει τις προϋποθέσεις εισδοχής ερευνητών από τρίτες χώρες στα
κράτη µέλη για περισσότερους από τρεις µήνες προκειµένου να φέρουν εις πέρας ερευνητικό
πρόγραµµα δυνάµει σύµβασης υποδοχής µε ερευνητικό οργανισµό.
Το Συµβούλιο συµφώνησε επί κοινών βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των µεταναστών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τέλος, το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για τον διορισµό του Προέδρου και των Μελών της
Επιτροπής η οποία θα αρχίσει να ισχύει στις 22 Νοεµβρίου 2004.
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Όταν δηλώσεις, συµπεράσµατα ή ψηφίσµατα έχουν εγκριθεί τυπικά από το Συµβούλιο, αυτό επισηµαίνεται
στον τίτλο του σχετικού σηµείου και το κείµενο τίθεται εντός εισαγωγικών.
Τα έγγραφα των οποίων τα στοιχεία δίδονται µέσα στο κείµενο είναι διαθέσιµα στις Ιστοσελίδες του
Συµβουλίου: http://ue.eu.int.
Οι πράξεις οι οποίες θεσπίζονται µε δηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου και οι
οποίες µπορούν να δηµοσιοποιηθούν, σηµειώνονται µε αστερίσκο. Οι δηλώσεις αυτές είναι διαθέσιµες στις
προαναφερόµενες Ιστοσελίδες του Συµβουλίου ή µπορούν να ληφθούν από την Υπηρεσία Τύπου.
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ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Οι Κυβερνήσεις των κρατών µελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν ως εξής:
Βέλγιο:
κ. Patrick DEWAEL

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Εσωτερικών

Τσεχική ∆ηµοκρατία:
κ. František BUBLAN
κ. Roman POLAŠEK

Υπουργός Εσωτερικών
Αναπληρωτής Υπουργός ∆ικαιοσύνης

∆ανία:
κ. Claus GRUBE

Μόνιµος Αντιπρόσωπος

Γερµανία:
κ. Fritz Rudolf KÖRPER

Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός, Οµοσπονδιακό
Υπουργείο Εσωτερικών

Εσθονία:
κ. Margus LEIVO

Υπουργός Εσωτερικών

Ελλάδα:
κ. Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας

Ισπανία:
κ. José Antonio ALONSO SUÁREZ

Υπουργός Εσωτερικών

Γαλλία:
κ. Pierre SELLAL

Μόνιµος Αντιπρόσωπος

Ιρλανδία:
κα Anne ANDERSON

Μόνιµη Αντιπρόσωπος

Ιταλία:
κ. Rocco Antonio CANGELOSI

Μόνιµος Αντιπρόσωπος

Κύπρος:
κ. ∆ώρος ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης

Λετονία:
κ. Eriks JĒKABSONS
κα Vineta MUIŽNIECE

Υπουργός Εσωτερικών
Υπουργός ∆ικαιοσύνης

Λιθουανία:
κ. Virgilijus BULOVAS
κ. Vytautas MARKEVIČIUS

Υπουργός Εσωτερικών
Υπουργός ∆ικαιοσύνης

Λουξεµβούργο:
κ. Luc FRIEDEN
κ. Nicolas SCHMIT
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Ουγγαρία:
κ. Jóesef PETRÉTEI
κ. Gabor JUHÁSZ
Μάλτα:
κ. Tonio BORG

Υπουργός ∆ικαιοσύνης
Υφυπουργός
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός ∆ικαιοσύνης
και Εσωτερικών

Κάτω Χώρες:
κ. Johan REMKES
κ. Piet Hein DONNER
κα Rita VERDONK

Υπουργός Εσωτερικών και Σχέσεων Βασιλείου
Υπουργός ∆ικαιοσύνης
Υπουργός Μετανάστευσης και Ένταξης

Αυστρία:
κα Karin MIKLAUTSCH

Οµοσπονδιακή Υπουργός ∆ικαιοσύνης

Πολωνία:
κ. Pawel DAKOWSKI
κ. Sylweriusz KRÓLAK

Υφυπουργός Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Υφυπουργός ∆ικαιοσύνης

Πορτογαλία:
κ. Daniel VIEGAS SANCHEZ
κ. Paulo CASTRO RANGEL

Υπουργός Εσωτερικών
Υφυπουργός παρά τω Υπουργώ ∆ικαιοσύνης

Σλοβενία:
κ. Rado BOHINC
κα Zdenka CERAR

Υπουργός Εσωτερικών
Υπουργός ∆ικαιοσύνης

Σλοβακία:
κ. Martin PADO

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Εσωτερικών

Φινλανδία:
κ. Kari RAJAMÄKI

Υπουργός Εσωτερικών

Σουηδία:
κ. Thomas BODSTRÖM

Υπουργός ∆ικαιοσύνης

Ηνωµένο Βασίλειο:
κα Caroline FLINT

Κοινοβουλευτική Υφυπουργός, Υπουργείο Εσωτερικών

Επιτροπή:
κ. António VITORINO

Μέλος
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΙ∆ΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΑΡΧΗΓΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)
Το Συµβούλιο συµφώνησε ως προς τα εξής:
1.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 17ης-18ης Ιουνίου 2004 κάλεσε το Συµβούλιο «να
προωθήσει τις εργασίες σχετικά µε τις προτάσεις για την ενίσχυση της επιχειρησιακής
ικανότητας της Ειδικής Οµάδας Αρχηγών Αστυνοµίας προκειµένου να εγκριθούν νέες
ρυθµίσεις το αργότερο τον ∆εκέµβριο 2004».

2.

Προς το παρόν, η Ειδική Οµάδα έχει αφ’ ενός ρόλο στη χάραξη πολιτικής και αφ’ ετέρου
ρόλο επιχειρησιακό στον συντονισµό συγκεκριµένων επιχειρήσεων.

–

Επιχειρησιακά καθήκοντα:

Στον βαθµό που η Ειδική Οµάδα συµβάλλει στον σχεδιασµό και τον συντονισµό επιχειρήσεων, µια
σύσφιξη σχέσεων της Ειδικής Οµάδας Αρχηγών Αστυνοµίας -ως Ειδικής Οµάδας- µε την Ευρωπόλ
είναι ευπρόσδεκτη.
Ως εκ τούτου, η Ευρωπόλ θα φιλοξενεί βασικά τις σχετικές συνεδριάσεις και θα παρέχει
λειτουργική στήριξη (π.χ. ανάλυση κινδύνων, στήριξη από ειδικούς στη διερεύνηση του
εγκλήµατος, στήριξη από εµπειρογνώµονες στον επιχειρησιακό απολογισµό κ.λ.π.)1 2.
Οι ως άνω συνεδριάσεις µπορούν να παρακολουθούνται από τους Αρχηγούς (εκπροσώπους των
Αρχηγών) Αστυνοµίας και/ή από εµπειρογνώµονες, ανάλογα µε το επίπεδο και το θέµα των
συνεδριάσεων, καθώς και από την Επιτροπή.

1

Η ρύθµιση αυτή δεν προδικάζει
• ούτε τις διατάξεις περί του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπόλ και των Επικεφαλής
των Εθνικών Υπηρεσιών της Ευρωπόλ (HENU), όργανα µε τα οποία πάντως θα πρέπει
να διασφαλίζεται ο απαραίτητος συντονισµός,
• ούτε το γεγονός ότι η εντολή της Ειδικής Οµάδας Αρχηγών Αστυνοµίας είναι ευρύτερη
από τους τοµείς αρµοδιοτήτων της Ευρωπόλ (π.χ. τήρηση του νόµου, της τάξης και της
ασφάλειας).

2

Ένα ή δύο µέλη του προσωπικού της Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιµα
προκειµένου να εξασφαλίζουν υπό την καθοδήγηση της Προεδρίας την διοικητική στήριξη
αυτών των συνεδριάσεων της Ειδικής Οµάδας. Επίσης, για να εξασφαλίζεται ο συντονισµός
µε τις εργασίες του Συµβουλίου, η Γραµµατεία του Συµβουλίου θα συµµετέχει εκ του
σύνεγγυς στις δραστηριότητες αυτές.
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–

Στρατηγικά καθήκοντα:

Λόγω του στρατηγικού τους ρόλου στην ευρωπαϊκή αστυνοµική συνεργασία, καλό θα ήταν να
συνέρχονται οι ανώτατοι εκπρόσωποι των αστυνοµιών των κρατών µελών στα πλαίσια µηχανισµών
του Συµβουλίου. Αυτό θα επιτρέψει τη συζήτηση στρατηγικών και ζητηµάτων που άπτονται των
διαρθρωτικών προβληµάτων και θα παρέχει επίσης κατά τις εργασίες του Συµβουλίου σαφή
επιχειρησιακή εικόνα. Πέραν αυτού θα διασφαλίζεται έτσι η ευθύνη της ευρωπαϊκής αστυνοµικής
συνεργασίας.
3.

Προτείνεται - εν αναµονή της οριστικής σύστασης της επιτροπής εσωτερικής ασφάλειας
που προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ-261 της Συνθήκης για το Σύνταγµα και στο σηµείο 2.5 του
Προγράµµατος της Χάγης - να συγκαλεί η εκάστοτε Προεδρία τους Αρχηγούς Αστυνοµίας
µία ή δύο φορές στα πλαίσια της Επιτροπής του Άρθρου 36 ή µε όποια σύνθεση κρίνει
κατάλληλη.
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ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ
Το Συµβούλιο συζήτησε το σχέδιο απόφασης πλαισίου για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου
καταστολής της ρύπανσης από πλοία, µε βάση συµβιβαστικό κείµενο της Προεδρίας.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στις απορρίψεις στα χωρικά ύδατα ενός κράτους µέλους, την
αποκλειστική οικονοµική ή ισοδύναµη ζώνη του. Σε περίπτωση τέτοιων απορρίψεων και σύµφωνα
µε το κείµενο συµβιβαστικής λύσης της Προεδρίας, πλοίο που φέρει τη σηµαία άλλου κράτους
µέλους δεν θα θεωρείται αλλοδαπό κατά την έννοια του άρθρου 230 της Σύµβασης των ΗΕ για το
∆ίκαιο της Θάλασσας και, ως εκ τούτου, σε τέτοιες περιπτώσεις τα πρόσωπα που θεωρούνται
υπεύθυνα είναι δυνατόν να υποστούν ποινικές κυρώσεις.
Άλλα σηµεία που συζητήθηκαν είναι η σχέση της απόφασης πλαισίου µε τη MARPOL (τη
Σύµβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία) και την UNCLOS (Σύµβαση των ΗΕ για το
δίκαιο της θάλασσας) και η δυνατότητα θέσπισης ορίου για τα πρόστιµα τα οποία θα επιβάλλονται
σε νοµικά πρόσωπα.
∆έον να σηµειωθεί ότι το Συµβούλιο ∆ΕΥ της 25ης και 26ης Οκτωβρίου 2004 συζήτησε το κείµενο
της εν λόγω απόφασης πλαισίου και ότι η Προεδρία σηµείωσε ότι τρία κράτη µέλη δεν συµφωνούν
µε το προταθέν κείµενο.
Η καταπολέµηση της εκ προθέσεως ή εξ αµελείας ρύπανσης από πλοία αποτελεί µια από τις
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Κοπεγχάγης της 12ης και 13ης ∆εκεµβρίου 2002 (σηµεία 32 έως 34) και η δήλωση
στην οποία προέβη το Συµβούλιο ∆ΕΥ της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 µετά το ναυάγιο του
πετρελαιοφόρου Prestige, µαρτυρούν τη βούληση της Ένωσης να θεσπίσει όλα τα αναγκαία µέτρα
ώστε να µην επαναληφθούν παρόµοιες καταστροφές.
Εν προκειµένω, τον Ιούνιο το Συµβούλιο κατέληξε σε κοινή θέση ως προς οδηγία για την ρύπανση
από πλοία και για την θέσπιση κυρώσεων, συν τοις άλλοις και ποινικών, για αδικήµατα ρύπανσης,
µε σκοπό την εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών σε ό,τι αφορά τον ορισµό των σχετικών
αδικηµάτων και την ανάθεση, συµµετοχή ή παρακίνηση σε αυτά αφ’ ενός και αφ’ ετέρου τη φύση
- ενδεχοµένως ποινική - των κυρώσεων που θα µπορούν να επιβάλλονται. Η κοινή θέση
περιλαµβάνει επίσης µέτρα επιχειρησιακής στήριξης.
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Προς συµπλήρωση των διατάξεων αυτών, θα πρέπει να επιτευχθεί προσέγγιση, µεταξύ άλλων, του
επιπέδου ποινών που αντιστοιχεί στη σοβαρότητα των αδικηµάτων σε σχέση µε τα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα τα οποία υπέχουν ευθύνη ή διαπράττουν τα αδικήµατα αυτά.
Συνεπώς, σκοπός της απόφασης πλαισίου που συζητήθηκε από το Συµβούλιο ∆ΕΥ είναι η
συµπλήρωση της οδηγίας για την οποία συµφώνησε το Συµβούλιο τον Ιούνιο µε λεπτοµερείς
κανόνες για ποινικά θέµατα.
Ταυτόχρονα θα θεσπιστούν διατάξεις για τη διευκόλυνση των ποινικών ερευνών. Τα κράτη µέλη θα
είναι σε θέση να συγκροτούν κοινές οµάδες έρευνας, στις οποίες θα µπορεί να συµµετέχει η
Ευρωπόλ.
Επιπλέον θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες συνεργασίας ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα
αποτελεσµατικής δίωξης των αδικηµάτων. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
συµπληρώσει όσα έχουν επιτευχθεί στα πλαίσια περιφερειακών ή διεθνών οργανισµών. Ιδιαίτερα
σηµαντικό χαρακτήρα, εν προκειµένω, έχει η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της
Θάλασσας του 1982, η οποία έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη της Ένωσης, και της οποίας η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι συµβαλλόµενο µέρος.
Κάθε κράτος µέλος θα λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι τα αδικήµατα που
αναφέρονται στην απόφαση πλαίσιο τιµωρούνται µε αποτελεσµατικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.
Παράλληλα µε τις ποινικές κυρώσεις θα είναι δυνατόν να επιβάλλονται άλλες κυρώσεις ή µέτρα,
ιδίως χρηµατικές ποινές ή αφαίρεση του δικαιώµατος φυσικού προσώπου να ασκεί δραστηριότητα
η οποία προϋποθέτει την κατοχή επίσηµης αδείας ή έγκρισης, ή να ιδρύει, να διαχειρίζεται ή να
διοικεί εταιρία ή ίδρυµα, εάν από τα πραγµατικά περιστατικά που οδήγησαν στην καταδίκη του
φυσικού προσώπου προκύπτει σαφώς ότι υφίσταται ο κίνδυνος ο δράστης να τελέσει και πάλι
αξιόποινη πράξη του ιδίου είδους.
Όσον αφορά τις κυρώσεις κατά νοµικών προσώπων, κάθε κράτος µέλος θα λάβει τα αναγκαία
µέτρα ώστε να εξασφαλίζει ότι στο νοµικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη επιβάλλονται
αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις ή µέτρα, όπως χρηµατικές ποινές ή
διοικητικά πρόστιµα ή αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές ή ενισχύσεις· µέτρα προσωρινής ή
οριστικής απαγόρευσης της άσκησης εµπορικής δραστηριότητας· επιβολή δικαστικής εποπτεία·
δικαστική εκκαθάριση· ή υποχρέωση λήψης ειδικών µέτρων για την εξάλειψη των συνεπειών του
αδικήµατος το οποίο οδήγησε στην ευθύνη του νοµικού προσώπου.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ 2005-2012 ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Το Συµβούλιο συµφώνησε για µια νέα στρατηγική της ΕΕ στον τοµέα των ναρκωτικών για την
περίοδο 2005-2012, την οποία θα διαβιβάσει προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
17ης ∆εκεµβρίου 2004.
Ενώ η στρατηγική αυτή τονίζει ότι προέχει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις αρχές της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, αναγνωρίζει ταυτόχρονα ότι η συνοχή των εθνικών
διωκτικών πολιτικών όλων των κρατών µελών συνιστά την απαραίτητη προϋπόθεση για µια κοινή
και αξιόπιστη πολιτική καταστολής των ναρκωτικών εντός της ΕΕ. Τα κράτη µέλη θα καταβάλουν
προσπάθειες προκειµένου να συγκλίνουν µεταξύ τους οι κανόνες των οικείων διωκτικών
πρακτικών. Πέραν αυτού, αναπόσπαστο µέρος της στρατηγικής θα αποτελεί η αξιολόγηση της
λειτουργίας της απόφασης πλαισίου για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά µε τα στοιχεία
της αντικειµενικής υπόστασης των εγκληµάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τοµέα της
παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και των αποτελεσµάτων της στην διεθνή δικαστική
συνεργασία στον τοµέα της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών.
Αυτή η νέα στρατηγική για τα ναρκωτικά βασίζεται πρώτα απ’ όλα στις βασικές αρχές δικαίου της
ΕΕ και προασπίζει από κάθε άποψη τις ιδρυτικές αξίες της Ένωσης: τον σεβασµό της αξιοπρέπειας
του ανθρώπου, την ελευθερία, τη δηµοκρατία, την ισότητα, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα
δικαιώµατα. Σκοπός της είναι να προστατευθεί και να ενισχυθεί περισσότερο η ευζωία της
κοινωνίας και των ατόµων, να παρασχεθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας του ευρέος κοινού και να
υιοθετηθεί µια ισόρροπη και ολοκληρωµένη προσέγγιση το προβλήµατος των ναρκωτικών.
Η εν λόγω στρατηγική βασίζεται στις σχετικές διεθνείς συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών (την
ενιαία σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ναρκωτικά του 1961 που τροποποιήθηκε από το
πρωτόκολλο του 1972, τη σύµβαση του 1971 για τις ψυχοτρόπους ουσίες και τη σύµβαση του 1998
κατά της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων ουσιών) που συνιστούν
νοµοθετικές πράξεις µείζονος σηµασίας για την καταπολέµηση των ναρκωτικών. Πέραν αυτού, η
ειδική σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών για τα ναρκωτικά του 1998
επιβεβαίωσε τη σηµασία της ολοκληρωµένης και ισόρροπης προσέγγισης, στα πλαίσια της οποίας
η µείωση της προσφοράς και της ζήτησης συνιστούν αλληλενισχυόµενα στοιχεία της πολιτικής που
αφορά τα ναρκωτικά.
Πείρα του προβλήµατος των ναρκωτικών έχουν κυρίως το τοπικό και το εθνικό επίπεδο· πρόκειται
όµως για πρόβληµα παγκόσµιο που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί σε υπερεθνικό πλαίσιο. Η δράση
που πραγµατοποιείται σε επίπεδο ΕΕ παίζει εν προκειµένω σηµαντικό ρόλο. Γενικά, οι
προσπάθειες της ΕΕ στρέφονται γύρω από έναν άξονα συντονισµού όλων των ενεχοµένων
παραγόντων. Στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, η Κοινότητα συµπληρώνει τη δράση των κρατών
µελών για τον περιορισµό των βλαβών της υγείας που οφείλονται στα ναρκωτικά, καθώς και για
την ενηµέρωση και την πρόληψη.
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Προκειµένου για τις προδρόµους χηµικές ουσίες, οι οποίες µπορούν να εκτραπούν στην παρασκευή
παράνοµων ναρκωτικών, η κοινοτική νοµοθεσία παρέχει ένα πλαίσιο για τον έλεγχο του εµπορίου
προδρόµων ουσιών τόσο εντός της Κοινότητας όσο και µε τρίτες χώρες. Προκειµένου για το
ξέπλυµα χρηµάτων, η κοινοτική νοµοθεσία θεσπίζει επίσης ορισµένα µέτρα για την παρεµπόδιση
της νοµιµοποίησης εσόδων από ναρκωτικά. Στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών
υποθέσεων, η συνεργασία µεταξύ των αστυνοµικών, των τελωνειακών και των δικαστικών αρχών
συνιστά βασικό στοιχείο της καταπολέµησης του λαθρεµπορίου ναρκωτικών. Σε αυτή τη
συνάρτηση, η έκδοση της απόφασης πλαισίου για την παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών συνιστά
µεγάλο βήµα δεδοµένου ότι προβλέπει ελάχιστες διατάξεις σχετικά µε τα στοιχεία της
αντικειµενικής υπόστασης των εγκληµάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τοµέα της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών. Τέλος, στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων η ΕΕ αναλαµβάνει διεθνή
δράση µε συνδυασµό πολιτικών πρωτοβουλιών όπως τα σχέδια δράσης και ο διάλογος µε διάφορες
περιοχές του κόσµου για τα ναρκωτικά, καθώς και η παροχή βοήθειας µέσω αναπτυξιακών
προγραµµάτων.
Σκοπός της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προστεθεί αξία στις εθνικές
στρατηγικές, τηρουµένων ταυτόχρονα των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που
εµπεδώνονται στις συνθήκες. Η στρατηγική αυτή τονίζει ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξετάσουν
τον αντίκτυπο των εθνικών τους στρατηγικών στα άλλα κράτη µέλη, τους τρόπους µε τους οποίους
οι στρατηγικές των κρατών µελών µπορούν να αλληλοϋποστηρίζονται και τη συµβολή των
στρατηγικών αυτών στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει
επίσης σχεδιαστεί για να αφήνει περιθώρια σε τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και υπερεθνικές
δυναµικές και ικανότητες και για να αξιοποιεί µε τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιµους πόρους.
Λαµβάνονται επίσης υπ’ όψη οι οργανωτικοί και δηµοσιονοµικοί περιορισµοί των κρατών µελών
και των θεσµικών οργάνων της ΕΕ.
Τέλος, η στρατηγική αυτή βασίζεται στην στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά της περιόδου
2002-2004 και στο σχέδιο δράσης 2000-2004 για τα ναρκωτικά, έχοντας λάβει υπ’ όψη τα κείµενα
αυτά καθώς και την ενδιάµεση αξιολόγηση του σχεδίου δράσης, την αντίδραση του Συµβουλίου σε
αυτή την ενδιάµεση αξιολόγηση και τα αποτελέσµατα της τελικής αξιολόγησης.
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ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣ∆ΟΧΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το Συµβούλιο υιοθέτησε γενική προσέγγιση ως προς την οδηγία για ειδική διαδικασία εισδοχής
υπηκόων τρίτων χωρών για την πραγµατοποίηση επιστηµονικής έρευνας.
Το σχέδιο οδηγίας ορίζει τις προϋποθέσεις της εισδοχής ερευνητών τρίτων χωρών στα κράτη µέλη
για περισσότερους από τρεις µήνες προκειµένου να φέρουν εις πέρας ερευνητικό πρόγραµµα στα
πλαίσια σύµβασης υποδοχής µε ερευνητικό οργανισµό.
Σύµφωνα µε το σχέδιο κειµένου, ο ερευνητής µε άδεια διαµονής δικαιούται την ίδια µεταχείριση µε
τους υπηκόους όσον αφορά:
–
–
–

–
–

την αναγνώριση διπλωµάτων, πιστοποιητικών και λοιπών επαγγελµατικών τίτλων
σύµφωνα µε τις δέουσες εθνικές διαδικασίες,
τους όρους εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής και της απόλυσης,
τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 (περί εφαρµογής των
συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς και τις οικογένειές τους που
διακινούνται εντός της Κοινότητος),
τις φοροαπαλλαγές,
την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών
διαθέσιµων στο κοινό.

Στον υπήκοο τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός ως ερευνητής δυνάµει της οδηγίας θα επιτρέπεται
επίσης να διεξαγάγει ένα µέρος της έρευνάς του σε άλλο κράτος µέλος.
Για να επιτευχθεί ο θεµελιώδης στόχος του να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ανταγωνιστική
και δυναµική οικονοµία της γνώσης παγκοσµίως, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας του
Μαρτίου 2000 κάλεσε το Συµβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν, ενδεχοµένως από κοινού µε τα
κράτη µέλη, τα απαραίτητα «µέτρα για την άρση των εµποδίων στην κινητικότητα των ερευνητών
στην Ευρώπη µέχρι το 2002 και την προσέλκυση και τη συγκράτηση ιδιαίτερα ταλαντούχων
ερευνητών στην Ευρώπη». Την επιθυµία αυτή επανελάµβαναν τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου
της 26ης Νοεµβρίου 2002, τα οποία απευθύνουν έκκληση προς τα κράτη µέλη για «τη διευκόλυνση
ή τη συνέχιση της διευκόλυνσης εισόδου και παραµονής ερευνητών από τρίτες χώρες». Τη µέριµνα
αυτή συµµερίστηκε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικότερα στην έκθεσή του της 9ης Μαΐου
του 2000 και στο ψήφισµα της 18ης Μαΐου του 2000.
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∆ιαπιστώθηκε ότι για να επιτύχει τον στόχο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης, ήτοι να
διατεθεί µέχρι τα τέλη της δεκαετίας το 3% του ΑΕΠ των κρατών µελών στην έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη, έως το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί 700.000 ερευνητές επί
πλέον. Επειδή είναι απίθανο να µπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραγάγει η ίδια τέτοιον µεγάλο
αριθµό ερευνητών, θα χρειαστεί επίσης να ληφθούν µέτρα για την προσέλκυση ερευνητών από το
εξωτερικό της Ένωσης.

14615/04 (Presse 321)

14

EL

19.XI.2004
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
- Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«Υπενθυµίζοντας προηγούµενα συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων, και ιδίως τα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών, της 4ης και 5ης Νοεµβρίου 2004
σχετικά µε το Πρόγραµµα της Χάγης και τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Θεσσαλονίκης, του Ιουνίου 2003, στα οποία τονίζεται η σηµασία του καθορισµού κοινών βασικών
αρχών (συµπέρασµα 31), καθώς και τις υφιστάµενες εξελίξεις στο ευρωπαϊκό πλαίσιο όσον αφορά
την ενσωµάτωση.
Εκτιµώντας τα εξής:
1.

Η µετανάστευση αποτελεί µόνιµο στοιχείο της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Όταν η ροή των
µεταναστών - σε ολόκληρο το παρόν κείµενο ως µετανάστες νοούνται οι νοµίµως
διαµένοντες στο έδαφος των κρατών µελών - είναι εύτακτη και καλά διαχειρισµένη, τα
κράτη µέλη αποκοµίζουν πολλά οφέλη. Ενισχύονται οι οικονοµίες τους, αποκτούν
µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, αυξάνεται το αίσθηµα ασφάλειας, υπάρχει πολιτιστική
ποικιλότητα. Τα οφέλη αυτά, αν συνυπολογισθούν και αν καταγραφούν για όλα τα κράτη
µέλη, προάγουν το ευρωπαϊκό σχέδιο και ενισχύουν τη θέση της Ένωσης στον κόσµο.
Εποµένως, η αποτελεσµατική διαχείριση της µετανάστευσης από κάθε κράτος µέλος
αποτελεί γενικό συµφέρον.

2.

Μια κρίσιµη πτυχή της διαχείρισης της µετανάστευσης είναι η επιτυχής ενσωµάτωση των
νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και των κατιόντων τους. Παράλληλα, η πολιτική που
εφαρµόζεται όσον αφορά τη µετανάστευση µπορεί να συµβάλει στην επιτυχία της
πολιτικής για την ενσωµάτωση. Είναι ζωτικής σηµασίας για τα κράτη µέλη να διατηρούν
και να προάγουν περαιτέρω κοινωνίες στις οποίες οι νεοαφικνούµενοι αισθάνονται
ευπρόσδεκτοι, κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από πνεύµα αµοιβαίας κατανόησης
και προσαρµογής, και όπου οι προσδοκίες είναι σαφείς για όλους τους κατοίκους παλαιούς και νέους.

3.

Η ενσωµάτωση πραγµατοποιείται συγχρόνως στο επίπεδο του ατόµου, της οικογένειας και
της γενικής κοινότητας και του κράτους, και εκφράζεται σε όλες τις πτυχές της ζωής:
πράγµατι, η διαδικασία ενσωµάτωσης µπορεί να καλύψει χρονικό διάστηµα µιας ή
περισσοτέρων γενεών. Συνεπώς, σε µια επιτυχή πολιτική ενσωµάτωσης πρέπει να
εµπλέκονται οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί φορείς µε τους οποίους έρχονται σε
επαφή οι µετανάστες, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο. Η ανάπτυξη και η
εφαρµογή της πολιτικής της ενσωµάτωσης αποτελεί εποµένως πρωτίστως ευθύνη του κάθε
κράτους µέλους µάλλον παρά της Ένωσης ως συνόλου.
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4.

Εάν οιοδήποτε κράτος µέλος δεν µπορέσει να αναπτύξει και να εφαρµόσει µια επιτυχή
πολιτική ενσωµάτωσης, αυτό ενδέχεται κατά διαφόρους τρόπους να έχει αρνητικές
επιπτώσεις για τα άλλα κράτη µέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγµα, µπορεί
να έχει συνέπειες στην οικονοµία και τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας, µπορεί να
υπονοµεύσει το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να διαβρώσει τη δέσµευση
των Ευρωπαίων να εκπληρώνουν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις προς τους πρόσφυγες και
άλλα πρόσωπα τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας, µπορεί να τροφοδοτεί την
αποξένωση και τις εντάσεις µέσα στην κοινωνία.

5.

Τα συγκεκριµένα µέτρα ενσωµάτωσης που επιλέγει µια κοινωνία θα πρέπει να
καθορίζονται στο επίπεδο κάθε κράτους µέλους. Ωστόσο, το να ακολουθεί το κάθε επί
µέρους κράτος µέλος αποτελεσµατικές στρατηγικές ενσωµάτωσης, συνιστά σαφώς κοινό
συµφέρον όλων των κρατών µελών της Ένωσης.

6.

Οι πολιτικές αυτές θα διαφέρουν σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Πρέπει να
απευθύνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της κοινωνίας υποδοχής, αντικατοπτρίζοντας την
ιστορία και το νοµικό πλαίσιο κάθε κράτους µέλους. Ενδέχεται επίσης να στοχεύουν
ποικίλα κοινωνικά στρώµατα, η σύνθεση των οποίων είναι διαφορετική σε κάθε κράτος
µέλος - λόγου χάρη από τους προσωρινούς εργαζόµενους µέχρι τους µόνιµους κατοίκους
και τα παιδιά των µεταναστών από τα άτοµα που περιµένουν την απάντηση στην αίτησή
τους να γίνουν δεκτά µέχρι εκείνους που ήδη κατοικούν νοµίµως από τους µετανάστες που
έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια µέχρι τους µακρόχρονα διαµένοντες υπηκόους τρίτων
χωρών· και από πρόσφυγες µε ιδιαίτερα εξειδικευµένη κατάρτιση µέχρι άτοµα που δεν
έχουν ακόµη αποκτήσει τις πλέον στοιχειώδεις δεξιότητες.

7.

Η επεξεργασία σειράς κοινών βασικών αρχών της ΕΕ για την ενσωµάτωση είναι
ουσιαστικής σηµασίας, όχι µόνον λόγω της ποικιλίας των εµπειριών και των περιστάσεων,
αλλά και λόγω του κοινού συµφέροντος των κρατών µελών να συµµερίζονται σκοπούς
όσον αφορά την ενσωµάτωση.

8.

Οι κοινές βασικές αρχές αποσκοπούν στα εξής:
α.

να βοηθούν τα κράτη µέλη στη διαµόρφωση των πολιτικών ενσωµάτωσης
παρέχοντάς τους έναν απλό, όχι δεσµευτικό, αλλά συνετό οδηγό βασικών αρχών µε
γνώµονα τον οποίο θα µπορούν να κρίνουν και να αξιολογούν τις προσπάθειές τους.
Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να χρησιµοποιούν τις βασικές αυτές αρχές για να
θέτουν προτεραιότητες και να αναπτύσσουν δικούς τους µετρήσιµους στόχους.
Εναπόκειται στο κάθε κράτος να αποφασίσει εάν οι αρχές αυτές το βοηθούν και στη
διαµόρφωση πολιτικών για άλλες οµάδες των οποίων στοχεύει την ενσωµάτωση. Οι
αρχές θα αφορούν τόσο τα κράτη µέλη που διαθέτουν σηµαντική πείρα µεγάλων
µεταναστευτικών ρευµάτων όσο και τα κράτη µέλη τα οποία προσφάτως έγιναν
προορισµός µεγάλου αριθµού µεταναστών,
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β.

να χρησιµεύσουν ως βάση στα κράτη µέλη για να διερευνήσουν µε ποιο τρόπο
µπορούν οι ενωσιακές, οι εθνικές, οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές να
συνεργάζονται για την διαµόρφωση και την εφαρµογή πολιτικών ενσωµάτωσης.
Εξάλλου, οι κοινές βασικές αρχές µπορούν επίσης να συµβάλουν ώστε να
προσδιορισθεί µε ποιο τρόπο είναι δυνατόν οι πολιτικές αυτές να επιτύχουν τη
µεγαλύτερη συµµετοχή άλλων παραγόντων στην ενσωµάτωση (λόγου χάρη, των
κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, οργανώσεων γυναικών και µεταναστών,
επιχειρήσεων και άλλων ιδιωτικών ιδρυµάτων),

γ.

να χρησιµεύουν συµπληρωµατικά και σε πλήρη συνέργεια µε τα ισχύοντα
νοµοθετικά πλαίσια, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, των κοινοτικών πράξεων που περιλαµβάνουν διατάξεις σχετικές µε την
ενσωµάτωση, τους στόχους της ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των φύλων και τη µη
διακριτική µεταχείριση, καθώς και άλλων πολιτικών της ΕΕ,

δ.

να συµβάλουν στη διάρθρωση του τακτικού διαλόγου µεταξύ των κυβερνήσεων και
των άλλων οικείων φορέων και παραγόντων στο επίπεδο της ΕE,

ε.

να χρησιµεύσουν ως βάση για την ΕΕ και να τη βοηθήσουν να διερευνήσει πώς θα
µπορέσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω τα υφιστάµενα µέσα της ΕΕ που αφορούν
την ενσωµάτωση, και

ζ.

να βοηθήσουν το Συµβούλιο να µελετήσει και, εν καιρώ, να εγκρίνει µηχανισµούς
και πολιτικές στο επίπεδο της ΕΕ που απαιτούνται για τη στήριξη των εθνικών και
τοπικών προσπαθειών στον τοµέα της πολιτικής της ενσωµάτωσης, ιδίως µέσω
εκπαίδευσης και ανταλλαγής γνώσεων στο επίπεδο της ΕΕ.

Υπενθυµίζοντας τις ανωτέρω σκέψεις και στόχους των κοινών βασικών αρχών,
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ:
Ορίζουν τις ακόλουθες κοινές βασικές αρχές για την πολιτική ενσωµάτωσης των µεταναστών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες εξηγούνται αναλυτικά στο Παράρτηµα:
9.

Η ενσωµάτωση είναι µια δυναµική, αµφίδροµη διαδικασία αµοιβαίας προσαρµογής από
πλευράς όλων των µεταναστών και των κατοίκων των κρατών µελών.

10.

Η ενσωµάτωση συνεπάγεται το σεβασµό των βασικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11.

Η απασχόληση αποτελεί βασικό µέρος της διαδικασίας ενσωµάτωσης και είναι ζωτική για
τη συµµετοχή των µεταναστών, για τη συµβολή των µεταναστών στην κοινωνία υποδοχής
και για την προβολή της συµβολής αυτής.
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12.

Οι βασικές γνώσεις της γλώσσας, της ιστορίας και των θεσµών της κοινωνίας υποδοχής
είναι απαραίτητες για την ενσωµάτωση· η παροχή στους µετανάστες της δυνατότητας να
αποκτήσουν τις βασικές αυτές γνώσεις έχει ουσιώδη σηµασία για µια επιτυχή
ενσωµάτωση.

13.

Οι προσπάθειες στον τοµέα της εκπαίδευσης είναι κρίσιµης σηµασίας για την
προετοιµασία των µεταναστών, και ιδίως των παιδιών τους, ώστε να συµµετέχουν
επιτυχέστερα και πλέον ενεργά στην κοινωνία.

14.

Η πρόσβαση των µεταναστών σε φορείς, καθώς και σε δηµόσια και ιδιωτικά αγαθά και
υπηρεσίες, σε ίση βάση µε τους πολίτες των κρατών µελών και χωρίς διακρίσεις, είναι
ζωτικής σηµασίας για µια καλύτερη ενσωµάτωση.

15.

Οι συχνές επαφές µεταξύ µεταναστών και πολιτών των κρατών µελών αποτελούν
θεµελιώδη µηχανισµό για την ενσωµάτωση. Τα κοινά φόρουµ, ο διαπολιτισµικός
διάλογος, η εκπαίδευση σχετικά µε τους µετανάστες και τους πολιτισµούς τους, και η
βελτίωση των συνθηκών ζωής σε αστικά περιβάλλοντα, ενισχύουν την αλληλεπίδραση
µεταξύ µεταναστών και πολιτών των κρατών µελών.

16.

Η ελεύθερη άσκηση των διαφόρων πολιτισµικών και θρησκευτικών πρακτικών, την οποία
κατοχυρώνει ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, πρέπει να διασφαλίζεται, υπό τον όρο
ότι οι πρακτικές αυτές δεν συγκρούονται µε άλλα απαραβίαστα ευρωπαϊκά δικαιώµατα ή
µε την εθνική νοµοθεσία.

17.

Η συµµετοχή των µεταναστών στη δηµοκρατική διαδικασία και στη διαµόρφωση των
πολιτικών και µέτρων ενσωµάτωσης, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, ενισχύει την ενσωµάτωσή
τους.

18.

Η συµπερίληψη πολιτικών και µέτρων ενσωµάτωσης σε όλα τα σχετικά χαρτοφυλάκια
πολιτικής και επίπεδα διακυβέρνησης και δηµοσίων υπηρεσιών, αποτελεί σηµαντικό
µέληµα στα πλαίσια της διαµόρφωσης και της εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής.

19.

Η διαµόρφωση σαφών στόχων, δεικτών και µηχανισµών αξιολόγησης είναι απαραίτητη
για την προσαρµογή της πολιτικής, την αξιολόγηση της προόδου προς την ενσωµάτωση
και για µια αποτελεσµατικότερη ανταλλαγή πληροφοριών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΙΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:
Οι εξηγήσεις που παρατίθενται αποσκοπούν στο να δοθεί κατεύθυνση στην κοινή βασική αρχή. Η
περιγραφή είναι ενδεικτική και επ’ ουδενί εξαντλητική, θα αναπτυχθεί δε περισσότερο στο µέλλον.
1.

Η ενσωµάτωση είναι µια δυναµική, αµφίδροµη διαδικασία αµοιβαίας προσαρµογής
από πλευράς όλων των µεταναστών και των κατοίκων των κρατών µελών.
Η ενσωµάτωση είναι µια δυναµική, µακροχρόνια, και συνεχής αµφίδροµη διαδικασία
αµοιβαίας προσαρµογής, και όχι µια στατική έκβαση. Απαιτεί τη συµµετοχή όχι µόνον
των µεταναστών και των κατιόντων τους αλλά και κάθε κατοίκου. Η διαδικασία
ενσωµάτωσης συνεπάγεται την προσαρµογή των µεταναστών, ανδρών και γυναικών,
άπαντες των οποίων έχουν δικαιώµατα και ευθύνες έναντι της νέας χώρας διαµονής τους.
Η εν λόγω διαδικασία αφορά επίσης την κοινωνία υποδοχής, η οποία θα πρέπει να
δηµιουργήσει τις δυνατότητες για την πλήρη οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική και
πολιτική συµµετοχή των µεταναστών. Ως εκ τούτου, παρακινούνται τα κράτη µέλη να
λαµβάνουν υπόψη και να περιλαµβάνουν τόσο τους µετανάστες όσο και τους πολίτες τους
στην πολιτική ενσωµάτωσης, και να τους ενηµερώνουν ευκρινώς για τα αµοιβαία
δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους.

2.

Η ενσωµάτωση συνεπάγεται το σεβασµό των βασικών αξιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Κάθε πρόσωπο που διαµένει στην ΕΕ πρέπει να προσαρµόζεται και να συµµορφώνεται
πλήρως προς τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και προς τη νοµοθεσία των
κρατών µελών. Οι διατάξεις και οι αξίες που κατοχυρώνονται στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες
χρησιµεύουν ως σηµείο αναφοράς και ως γνώµονας, δεδοµένου ότι είναι κοινές για τα
κράτη µέλη. Περιλαµβάνουν το σεβασµό των αρχών της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, το
σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, και του κράτους
δικαίου. Επί πλέον, σ’ αυτές περιλαµβάνεται και η τήρηση των διατάξεων του Χάρτη
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ένωσης, που κατοχυρώνει τις έννοιες της αξιοπρέπειας,
της ελευθερίας, της ισότητας, της µη διακριτικής µεταχείρισης, της αλληλεγγύης, των
δικαιωµάτων του πολίτη, και της δικαιοσύνης.
Τα κράτη µέλη έχουν την ευθύνη να µεριµνούν ενεργά ώστε όλοι οι κάτοικοι,
συµπεριλαµβανοµένων των µεταναστών, να κατανοούν, να σέβονται, να επωφελούνται
και να προστατεύονται επί ίσοις όροις από το πλήρες φάσµα των αξιών, των δικαιωµάτων,
των ευθυνών και των προνοµίων που θεσπίζονται από τη νοµοθεσία της ΕΕ και των
κρατών µελών. Γνώµες και απόψεις οι οποίες δεν συµβιβάζονται µε τις βασικές αυτές
αξίες θα µπορούσαν να εµποδίσουν την επιτυχή ενσωµάτωση των µεταναστών στη νέα
κοινωνία υποδοχής και να επηρεάσουν αρνητικά την κοινωνία στο σύνολό της. Εποµένως,
οι επιτυχείς πολιτικές και πρακτικές ενσωµάτωσης, µε τις οποίες αποφεύγεται η
αποµόνωση ορισµένων οµάδων, είναι ένας τρόπος προώθησης του σεβασµού των κοινών
ευρωπαϊκών και εθνικών αξιών.
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3.

Η απασχόληση αποτελεί βασικό µέρος της διαδικασίας ενσωµάτωσης και είναι
ζωτική για τη συµµετοχή των µεταναστών, για τη συµβολή των µεταναστών στην
κοινωνία υποδοχής και για την προβολή της συµβολής αυτής.
Η απασχόληση είναι για τους µετανάστες ένας σηµαντικός τρόπος µε τον οποίο µπορούν
να έχουν ορατή συµβολή στις κοινωνίες των κρατών µελών και να συµµετέχουν στην
κοινωνία υποδοχής. Στο χώρο εργασίας, η ενσωµάτωση των µεταναστών µπορεί να
προωθείται µε την αναγνώριση των προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλη χώρα, µε
δυνατότητες εκπαίδευσης για την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στο χώρο
εργασίας, και µε πολιτικές και προγράµµατα που καθιστούν ευκολότερη την πρόσβαση σε
θέσεις εργασίας και τη µεταβατική κατάσταση. Είναι επίσης σκόπιµο να παρέχονται ικανά
κίνητρα και ευκαιρίες στους µετανάστες, ιδίως σε αυτούς που έχουν προοπτική
παραµονής, για την αναζήτηση και την εξεύρεση απασχόλησης.
Η στοχοθέτηση µέτρων προς στήριξη των µεταναστών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για την Απασχόληση αποτελεί ένδειξη της µεγάλης βαρύτητας της
απασχόλησης στη διαδικασία ενσωµάτωσης. Είναι σκόπιµο να γίνει ευρύτερη χρήση της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση καθώς και της Ευρωπαϊκής ∆ιαδικασίας
Κοινωνικής Ενσωµάτωσης, µε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ),
µεταξύ άλλων και βάσει των διδαγµάτων που αντλήθηκαν από την κοινοτική πρωτοβουλία
EQUAL για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας και για την προαγωγή της
καταπολέµησης κάθε µορφής διακρίσεων στο χώρο εργασίας. Είναι σηµαντικό να δίνουν
τα κράτη µέλη, συνεργαζόµενα µε τους κοινωνικούς εταίρους, ιδιαίτερη προσοχή στις
δυσµενείς διακρίσεις λόγω εθνικής καταγωγής των υποψηφίων στις πολιτικές πρόσληψης
των εργοδοτών και να αναλαµβάνουν αποτελεσµατική δράση εναντίον τους.

4.

Οι βασικές γνώσεις της γλώσσας, της ιστορίας και των θεσµών της κοινωνίας
υποδοχής είναι απαραίτητες για την ενσωµάτωση· η παροχή στους µετανάστες της
δυνατότητας να αποκτήσουν τις βασικές αυτές γνώσεις έχει ουσιώδη σηµασία για µια
επιτυχή ενσωµάτωση.
Η σηµασία των βασικών γλωσσικών, ιστορικών και πολιτειακών γνώσεων
αντικατοπτρίζεται στην ολοένα µεγαλύτερη έµφαση που δίνουν πολλά κράτη µέλη σε
εισαγωγικά προγράµµατα τα οποία εστιάζονται στη συγκέντρωση των πλέον κατάλληλων
µέσων για την ανάληψη της διαδικασίας ενσωµάτωσης. Η παρακολούθηση των
προγραµµάτων αυτών θα επιτρέψει στους µετανάστες να ενταχθούν ταχέως στους
βασικούς τοµείς της εργασίας, της στέγασης, της εκπαίδευσης και της υγείας, και θα
συµβάλει στη δροµολόγηση της πλέον µακροπρόθεσµης διαδικασίας κανονιστικής
προσαρµογής στη νέα κοινωνία. Ταυτοχρόνως, τα προγράµµατα αυτά συνιστούν
στρατηγικές επενδύσεις για την οικονοµική και κοινωνική ευµάρεια της κοινωνίας στο
σύνολό της. Σηµαντικός στόχος θα πρέπει να είναι η γλωσσική και πολιτισµική
εξοικείωση µε την κοινωνία υποδοχής. Ο πλήρης σεβασµός της ιδιαίτερης γλώσσας και
πολιτισµού των µεταναστών και των απογόνων τους θα πρέπει να συνιστά και αυτός
σηµαντικό στοιχείο της πολιτικής για την ενσωµάτωση.
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5.

Οι προσπάθειες στον τοµέα της εκπαίδευσης είναι κρίσιµης σηµασίας για την
προετοιµασία των µεταναστών, και ιδίως των παιδιών τους, ώστε να συµµετέχουν
επιτυχέστερα και πλέον ενεργά στην κοινωνία.
Η εκπαίδευση είναι ένας σηµαντικός τρόπος προετοιµασίας των ατόµων, και ιδίως των
νεοαφικνουµένων, ώστε να συµµετάσχουν στην κοινωνία. Ωστόσο, η δια βίου µάθηση και
η απασχολησιµότητα δεν είναι τα µόνα ευεργετήµατα της εκπαίδευσης. Ζωτικό στόχο του
εκπαιδευτικού συστήµατος συνιστούν επίσης η µετάδοση γνώσεων σχετικά µε το ρόλο και
τη λειτουργία των θεσµών και κανόνων της εκάστοτε κοινωνίας και η µετάδοση των
προτύπων και των αξιών που συναποτελούν το συνεκτικό στοιχείο στη λειτουργία µιας
κοινωνίας. Η εκπαίδευση προετοιµάζει τους ανθρώπους ώστε να συµµετέχουν καλύτερα
σε όλους τους τοµείς της καθηµερινής ζωής και να επικοινωνούν µεταξύ τους. Εποµένως,
η εκπαίδευση έχει θετικές συνέπειες όχι µόνον για το άτοµο, αλλά και για την κοινωνία
στο σύνολό της.
Η εκπαιδευτική καθυστέρηση µεταφέρεται εύκολα από τη µια γενεά στην άλλη. Κατά
συνέπεια, είναι θεµελιώδες να δοθεί ειδική προσοχή στην εκπαιδευτική επιτυχία εκείνων
που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο πλαίσιο του σχολικού συστήµατος. ∆εδοµένου του
κρίσιµου ρόλου της εκπαίδευσης στην ενσωµάτωση των νεοαφικνουµένων σε µια
κοινωνία - και ιδίως των γυναικών και των παιδιών - η σχολική αποτυχία, η πρόωρη
εγκατάλειψη του σχολείου και όλες οι µορφές εγκληµατικότητας των νεαρών µεταναστών
θα πρέπει να αποφευχθούν και να καταστούν τοµείς κατά προτεραιότητα ανάληψης
δράσης.

6.

Η πρόσβαση των µεταναστών σε φορείς, καθώς και σε δηµόσια και ιδιωτικά αγαθά
και υπηρεσίες, σε ίση βάση µε τους πολίτες των κρατών µελών και χωρίς διακρίσεις,
είναι ζωτικής σηµασίας για µια καλύτερη ενσωµάτωση.
Για να µπορούν οι µετανάστες να συµµετέχουν πλήρως στην κοινωνία υποδοχής, πρέπει
να τυγχάνουν ίσης και αµερόληπτης µεταχείρισης και προστασίας από τις διακρίσεις. Η
νοµοθεσία της ΕΕ απαγορεύει τις διακρίσεις για φυλετικούς ή εθνοτικούς λόγους στην
απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, την υγειονοµική περίθαλψη, την
πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες και τη στέγαση.
Κατά συνέπεια, για µια καλύτερη πολιτική µετανάστευσης και ενσωµάτωσης απαραίτητες
προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη διαφανών κανόνων, οι σαφώς διατυπωµένες προσδοκίες και
τα προβλέψιµα ευεργετήµατα για τους νοµοταγείς µετανάστες. Κάθε νοµική εξαίρεση
όσον αφορά την προσβασιµότητα αυτή πρέπει να είναι νόµιµη και διαφανής.
Η πρόσβαση συνεπάγεται επίσης τη λήψη ενεργών µέτρων προκειµένου να εξασφαλισθεί
ότι οι δηµόσιοι φορείς, οι πολιτικές, η στέγαση και οι υπηρεσίες, όποτε αυτό είναι
δυνατόν, είναι ανοικτοί στους µετανάστες. Τα µέτρα αυτά πρέπει να συνάδουν µε την
εφαρµογή της οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε το καθεστώς κατοίκου µακράς
διαρκείας υπέρ των υπηκόων τρίτων χωρών. Είναι σκόπιµο να παρακολουθείται και να
αξιολογείται η επιτυχία των δηµόσιων φορέων στον τοµέα της εξυπηρέτησης των
µεταναστών, καθώς και να γίνονται συνεχώς προσαρµογές.
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Αντιστρόφως, η αβεβαιότητα και η άνιση µεταχείριση οδηγούν στην περιφρόνηση των
κανόνων και µπορούν να περιθωριοποιήσουν κοινωνικά και οικονοµικά τους µετανάστες
και τις οικογένειές τους. Οι αρνητικές συνέπειες της περιθωριοποίησης αυτής παραµένουν
αισθητές και στις επόµενες γενεές. Οι περιορισµοί όσον αφορά τα δικαιώµατα και τα
προνόµια των µη υπηκόων θα πρέπει να είναι διαφανείς και να επιβάλλονται µόνον µετά
από µελέτη των συνεπειών της ενσωµάτωσης, ιδίως στα παιδιά των µεταναστών.
Τέλος, η προοπτική απόκτησης της ιθαγένειας κράτους µέλους µπορεί να αποτελεί
σηµαντικό κίνητρο για την ενσωµάτωση.
7.

Οι συχνές επαφές µεταξύ µεταναστών και πολιτών των κρατών µελών αποτελούν
θεµελιώδη µηχανισµό για την ενσωµάτωση. Τα κοινά φόρουµ, ο διαπολιτισµικός
διάλογος, η εκπαίδευση σχετικά µε τους µετανάστες και τους πολιτισµούς τους, και η
βελτίωση των συνθηκών ζωής σε αστικά περιβάλλοντα, ενισχύουν την
αλληλεπίδραση µεταξύ µεταναστών και πολιτών των κρατών µελών.
Η ενσωµάτωση είναι µια διαδικασία που υλοποιείται κατά κύριο λόγο στο τοπικό επίπεδο.
Η συχνότητα και η ποιότητα των ιδιωτικών επαφών και ανταλλαγών µεταξύ µεταναστών
και άλλων κατοίκων είναι βασικά στοιχεία για µεγαλύτερη ενσωµάτωση. Υπάρχουν
πολλοί τρόποι ενθάρρυνσης των επαφών. Μια σηµαντική πτυχή είναι η µεγαλύτερη
εστίαση στην προώθηση της χρήσης κοινών φόρουµ, διαπολιτισµικού διαλόγου, χώρων
και δραστηριοτήτων όπου οι µετανάστες θα έρχονται σε επαφή µε άλλα πρόσωπα της
κοινωνίας υποδοχής, αφενός, και στη διαρκή πληροφόρηση της κοινωνίας υποδοχής
σχετικά µε τους µετανάστες και τους πολιτισµούς τους, αφετέρου. Οι διάφοροι
εµπλεκόµενοι παράγοντες πρέπει να συνεργάζονται καλά προκειµένου να προωθούν τις
διαδικασίες αυτές.
Ακόµη, είναι εν προκειµένω σηµαντική η εφαρµογή ενεργών πολιτικών κατά των
διακρίσεων και κατά του ρατσισµού, και δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για την
προώθηση των θετικών πτυχών µιας πλουραλιστικής κοινωνίας.
Το επίπεδο οικονοµικής ευµάρειας στις γειτονιές, το αίσθηµα ασφάλειας, η κατάσταση
των δηµόσιων χώρων, και η ύπαρξη ενδιαφερόντων χώρων όπου τα παιδιά και οι έφηβοι
µετανάστες µπορούν να καταφεύγουν, καθώς και οι άλλες συνθήκες ζωής είναι πτυχές που
επηρεάζουν στην εικόνα των ανθρώπων που ζουν στις περιοχές αυτές. Σε πολλά κράτη
µέλη, υπάρχουν συχνά συγκεντρώσεις οµάδων µεταναστών σε φτωχές αστικές περιοχές,
πράγµα που δεν συµβάλλει σε µια θετική διαδικασία ενσωµάτωσης. Οι θετικές επαφές
µεταξύ των µεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής και η προώθηση των επαφών αυτών
συµβάλλουν στην επιτυχή ενσωµάτωση και εποµένως είναι απαραίτητες. Κατά συνέπεια,
είναι επίσης απαραίτητο να βελτιωθεί το περιβάλλον ζωής, δηλαδή να παρασχεθεί κόσµια
στέγαση, καλή υγειονοµική περίθαλψη, ασφάλεια της γειτονιάς, και δυνατότητες
εκπαίδευσης, εθελοντικής εργασίας και επαγγελµατικής κατάρτισης.
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8.

Η ελεύθερη άσκηση των διαφόρων πολιτισµικών και θρησκευτικών πρακτικών, την
οποία κατοχυρώνει ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, πρέπει να διασφαλίζεται,
υπό τον όρο ότι οι πρακτικές αυτές δεν συγκρούονται µε άλλα απαραβίαστα
ευρωπαϊκά δικαιώµατα ή µε την εθνική νοµοθεσία.
Ο πολιτισµός και η θρησκεία που φέρει ο κάθε µετανάστης είναι δυνατό να συµβάλουν
στη µεγαλύτερη κατανόηση µεταξύ των ανθρώπων, να διευκολύνουν τη µετάβαση των
µεταναστών στη νέα κοινωνία και να εµπλουτίζουν τα κοινωνικά σώµατα. Εξάλλου, η
ελευθερία άσκησης της θρησκείας και του πολιτισµού κατοχυρώνεται από το Χάρτη
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. Τα κράτη µέλη έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν τα
δικαιώµατα αυτά. Επί πλέον, η νοµοθεσία της ΕΕ απαγορεύει τις διακρίσεις στην
απασχόληση για λόγους θρησκείας ή πεποιθήσεων.
Ωστόσο, τα κράτη µέλη έχουν επίσης την υποχρέωση να µεριµνούν ώστε οι πολιτισµικές
και θρησκευτικές πρακτικές να µην εµποδίζουν τον κάθε µετανάστη από την άσκηση
άλλων θεµελιωδών δικαιωµάτων ή από την συµµετοχή του στην κοινωνία υποδοχής. Αυτό
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό καθότι σχετίζεται µε τα δικαιώµατα και την ισότητα των
γυναικών, τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα των παιδιών, καθώς και µε την ελευθερία του
καθενός να ασκεί ή όχι µια συγκεκριµένη θρησκεία. Ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος
αντιµετώπισης ζητηµάτων που αφορούν µη αποδεκτές πολιτισµικές και θρησκευτικές
πρακτικές που συγκρούονται µε θεµελιώδη δικαιώµατα είναι ο εποικοδοµητικός
κοινωνικός, διαπολιτισµικός και διαθρησκευτικός διάλογος, η εκπαίδευση, ο συνετός
δηµόσιος λόγος, η υποστήριξη πολιτισµικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων που σέβονται
τις εθνικές και ευρωπαϊκές αξίες, δικαιώµατα και νόµους (σε αντίθεση προς τις
εκδηλώσεις που παραβιάζουν το γράµµα και το πνεύµα των αξιών και των δικαιωµάτων
αυτών), και άλλα µη πιεστικά µέτρα. Πάντως, εάν το απαιτεί ο νόµος µπορεί επίσης να
χρειασθούν νόµιµα µέτρα καταναγκασµού.

9.

Η συµµετοχή των µεταναστών στη δηµοκρατική διαδικασία και στη διαµόρφωση
των πολιτικών και µέτρων ενσωµάτωσης, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, ενισχύει την
ενσωµάτωσή τους.
Η παροχή, στους µετανάστες, της δυνατότητας συµµετοχής στη διαµόρφωση πολιτικών
που τους αφορούν άµεσα, µπορεί να οδηγήσει σε µια πολιτική που εξυπηρετεί καλύτερα
τους µετανάστες και ενισχύει την αίσθησή τους ότι ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο. Όποτε
αυτό είναι δυνατόν, οι µετανάστες θα πρέπει να εµπλέκονται σε όλες τις πτυχές της
δηµοκρατικής διαδικασίας. Θα µπορούσαν να εξευρεθούν τρόποι ενθάρρυνσης της
συµµετοχής αυτής και προώθησης της αµοιβαίας κατανόησης µέσω διαρθρωµένου
διαλόγου µεταξύ οµάδων µεταναστών και κυβερνήσεων. Εφ’ όσον είναι δυνατόν, οι
µετανάστες θα µπορούσαν µάλιστα να συµµετέχουν στις εκλογές, να έχουν δικαίωµα
ψήφου και συµµετοχής σε πολιτικά κόµµατα. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να
υφίστανται άνισες µορφές και επίπεδα συµµετοχής για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από
ότι είναι εύλογο ή απαραίτητο, οι διχόνοιες ή οι διαφορές µπορεί να αποκτήσουν βαθιές
ρίζες. Είναι ένα ζήτηµα µε το οποίο τα κράτη µέλη πρέπει να ασχοληθούν επειγόντως.
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10.

Η συµπερίληψη πολιτικών και µέτρων ενσωµάτωσης σε όλα τα σχετικά
χαρτοφυλάκια πολιτικής και επίπεδα διακυβέρνησης και δηµοσίων υπηρεσιών,
αποτελεί σηµαντικό µέληµα στα πλαίσια της διαµόρφωσης και της εφαρµογής της
δηµόσιας πολιτικής.
Η ενσωµάτωση των µεταναστών επηρεάζεται βαθιά από ένα ευρύ φάσµα πολιτικών που
άπτονται όλων των θεσµικών αρµοδιοτήτων και των επιπέδων διακυβέρνησης. Στο
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις της µετανάστευσης
στις δηµόσιες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, οι κοινωνικές υπηρεσίες και λοιπά, και δη
στο επίπεδο της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, ούτως ώστε να αποφευχθεί η
υποβάθµιση των ποιοτικών προδιαγραφών των υπηρεσιών αυτών. Εν προκειµένω,
απαιτούνται µέτρα όχι µόνον στο επίπεδο των κρατών µελών αλλά και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι η εστίαση στην ενσωµάτωση αποτελεί γενικό
µέληµα στα πλαίσια της διαµόρφωσης και της εφαρµογής των πολιτικών, µε παράλληλη
χάραξη ειδικά στοχοθετηµένων πολιτικών για τους προς ενσωµάτωση µετανάστες.
Μολονότι οι κυβερνήσεις και οι δηµόσιοι φορείς σε όλα τα επίπεδα είναι σηµαντικοί
παράγοντες, δεν είναι οι µόνοι. Η ενσωµάτωση υλοποιείται σε όλες τις σφαίρες του
δηµόσιου και του ιδιωτικού βίου. Πολλοί µη κυβερνητικοί παράγοντες επηρεάζουν τη
διαδικασία ενσωµάτωσης των µεταναστών και µπορούν να φέρουν πρόσθετη αξία.
Σχετικά παραδείγµατα αποτελούν οι συνδικαλιστικές ενώσεις, οι επιχειρήσεις, οι
οργανώσεις εργοδοτών, τα πολιτικά κόµµατα, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης οι αθλητικές
λέσχες, οι πολιτιστικές, κοινωνικές και θρησκευτικές οργανώσεις. Η συνεργασία, ο
συντονισµός και η επικοινωνία µεταξύ όλων αυτών των παραγόντων είναι σηµαντικές για
µια αποτελεσµατική πολιτική ενσωµάτωσης. Απαιτείται επίσης η συµµετοχή τόσο των
µεταναστών όσο και των άλλων µελών της κοινωνίας υποδοχής.

11.

Η διαµόρφωση σαφών στόχων, δεικτών και µηχανισµών αξιολόγησης είναι
απαραίτητη για την προσαρµογή της πολιτικής, την αξιολόγηση της προόδου προς
την ενσωµάτωση και για µια αποτελεσµατικότερη ανταλλαγή πληροφοριών.
Ανεξάρτητα από το επίπεδο των προσπαθειών της πολιτικής για την ενσωµάτωση, είναι
σκόπιµο να διαπιστώνεται αν οι προσπάθειες αυτές είναι αποτελεσµατικές και
συµβάλλουν στην επίτευξη προόδου. Μολονότι η ενσωµάτωση είναι µια διαδικασία
µάλλον παρά µια έκβαση, ωστόσο είναι δυνατή η µέτρησή της και η αξιολόγηση των
οικείων πολιτικών. Η ύπαρξη συνόλου δεικτών, στόχων, µηχανισµών αξιολόγησης και
σύγκρισης της ενσωµάτωσης µπορεί να συµβάλει στη στάθµιση και τη σύγκριση της
προόδου, στην παρακολούθηση των τάσεων και των εξελίξεων. Στόχος της αξιολόγησης
αυτής είναι η αποκόµιση διδαγµάτων, ο τρόπος αποφυγής τυχόν αποτυχιών του
παρελθόντος, η συνακόλουθη προσαρµογή της πολιτικής και η επίδειξη ενδιαφέροντος για
τις εκατέρωθεν καταβαλλόµενες προσπάθειες.
Όταν τα κράτη µέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τα µέσα αξιολόγησης που
διαθέτουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, ανάλογα µε την περίπτωση, όταν καταρτίζουν
ευρωπαϊκά κριτήρια (δείκτες, σηµεία αναφοράς) και µέτρα για τη συγκριτική µάθηση, η
διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων καθίσταται πλέον αποτελεσµατική. Η ανταλλαγή
πληροφοριών έχει ήδη αποδειχθεί χρήσιµη στο πλαίσιο των εθνικών σηµείων επαφής στον
τοµέα της ενσωµάτωσης. Κατά την ανταλλαγή πληροφοριών λαµβάνεται υπόψη ότι τα
κράτη µέλη βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις όσον αφορά την ανάπτυξη των εθνικών
τους πολιτικών και στρατηγικών στον τοµέα της ενσωµάτωσης.»
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Κατά τη διάρκεια του γεύµατος, η Προεδρία ενηµέρωσε το Συµβούλιο για τα πρόσφατα συµβάντα
στις Κάτω Χώρες µετά τη δολοφονία του σκηνοθέτη Τέο Βαν Γκογκ.
Ο Συντονιστής Αντιτροµοκρατικής ∆ράσης της ΕΕ, κ. Gijs de Vries ενηµέρωσε το Συµβούλιο για
την κατάσταση τη σχετική µε ορισµένα έγγραφα που αφορούν την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας.
Να σηµειωθεί ότι κατά τη σύνοδο της 17ης ∆εκεµβρίου 2004 θα πρέπει να υποβληθούν στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τα ακόλουθα έγγραφα:
–

ενηµέρωση του σχεδίου δράσης/οδικού χάρτη,

–

έκθεση προόδου για την ένταξη µηχανισµού συλλογής πληροφοριών στη Γραµµατεία του
Συµβουλίου,

–

συγκροτηµένη και γενική προσέγγιση για εντονότερη καταπολέµηση της χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας,

–

συνολική στρατηγική για την ενισχυµένη προστασία των υποδοµών ζωτικής σηµασίας,

–

µέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών,

–

συγκεκριµένες προτάσεις για την εξασφάλιση της πλήρους ενσωµάτωσης του
αντιτροµοκρατικού αγώνα στην πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ,

–

αξιολόγηση των διατάξεων της ΕΕ για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, και

–

θεωρητικό πλαίσιο για την διάσταση ΕΠΑΑ στον αντιτροµοκρατικό αγώνα.
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
∆ιορισµός του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για τον διορισµό του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την περίοδο από 22 Νοεµβρίου 2004 έως 31 Οκτωβρίου 2009. Η
απόφαση θα τεθεί σε ισχύ την 22α Νοεµβρίου του 2004 (14475/04).
∆ιορίζονται οι εξής:
–

ως Πρόεδρος:

κ. José Manuel DURÃO BARROSO
–

ως µέλη:

κ. Joaquín ALMUNIA AMANN
κ. Jacques BARROT
κ. Joe BORG
κ. Σταύρος ∆ΗΜΑΣ
κα Benita FERRERO-WALDNER
κ. Ján FIGEL
κα Mariann FISCHER BOEL
κ. Franco FRATTINI
κα Dalia GRYBAUSKAITE
κα Danuta HÜBNER
κ. Siim KALLAS
κ. László KOVÁCS
κα Neelie KROES
κ. Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
κ. Peter MANDELSON
κ. Charlie McCREEVY
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κ. Louis MICHEL
κ. Andris PIEBALGS
κ. Janez POTOCNIK
κα Viviane REDING
κ. Olli REHN
κ. Vladimír ŠPIDLA
κ. Günter VERHEUGEN
κα Margot WALLSTRÖM.
Στις 29 Ιουνίου 2004 το Συµβούλιο, συνελθόν µε σύνθεση Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων,
υπέδειξε τον κ. José Manuel DURÃO BARROSO ως το πρόσωπο που προτίθεται να διορίσει
Πρόεδρο της Επιτροπής.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αυτόν τον διορισµό µε το ψήφισµά του της 22ας Ιουλίου
2004.
Με την απόφαση 2004/753/ΕΚ, Ευρατόµ, της 5ης Νοεµβρίου 2004, η οποία καταργεί και
αντικαθιστά την απόφαση 2004/642/ΕΚ,Ευρατόµ, το Συµβούλιο ενέκρινε, από συµφώνου µε τον
διορισθέντα Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κατάλογο των λοιπών προσώπων που σκοπεύει να
διορίσει µέλη της Επιτροπής.
Με ψηφοφορία που πραγµατοποιήθηκε στις 18 Νοεµβρίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε το διορισµό του Προέδρου και των λοιπών µελών της Επιτροπής ως συλλογικού οργάνου.
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας - Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης*
Το Συµβούλιο καθόρισε κοινή θέση για την αναθεώρηση της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης σχετικά µε τη νοµιµοποίηση, την ανίχνευση, την κατάσχεση και τη δήµευση των εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες (13343/04).
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Στα πλαίσια των διαπραγµατεύσεων που διεξάγονται στο Συµβούλιο της Ευρώπης, η Ένωση συνηγορεί
υπέρ της εκπόνησης προσθέτου πρωτοκόλλου της σύµβασης, το οποίο θα εφαρµόζεται στην
καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και θα ενισχύει τη συνεργασία επί ποινικών
θεµάτων σε ό,τι αφορά την παροχή στοιχείων για τραπεζικούς λογαριασµούς.
Το Συµβούλιο εξέδωσε επίσης απόφαση που εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να διαπραγµατευθεί σχέδιο
προσθέτου πρωτοκόλλου στα πλαίσια των διαβουλεύσεων µε την Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων του
Συµβουλίου της Ευρώπης (14643/04).
∆υτικά Βαλκάνια: Καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου
Το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
«1.

Το Συµβούλιο σηµείωσε µε µεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση για «Συγκεκριµένα µέτρα που
πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος που
προέρχεται από τα ∆υτικά Βαλκάνια ή συνδέεται µε αυτά», την οποία συνέταξαν οι Φίλοι της
Προεδρίας σύµφωνα µε την εντολή που τους ανέθεσε το Συµβούλιο µε την απόφασή του της
19ης Φεβρουαρίου 2004, εκφράζει δε την υποστήριξη και προσήλωσή του στην ενίσχυση της
καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος που προέρχεται από τα ∆υτικά Βαλκάνια ή
συνδέεται µε αυτά.

2.

Το Συµβούλιο τονίζει την ανάγκη, η οποία υπογραµµίζεται στην έκθεση, να γίνουν τα εξής:

2.1.

να αναπτυχθεί µια κοινοτική πλατφόρµα για την αποτελεσµατική ανταλλαγή στοιχείων και
πληροφοριών σχετικά µε το οργανωµένο έγκληµα που προέρχεται από τα ∆υτικά Βαλκάνια ή
συνδέεται µε αυτά. Τούτο θα επιτευχθεί µε τη σύσταση δικτύου υπευθύνων για την ανάπτυξη
της συλλογής πληροφοριών (Intelligence Development Officers - IDO) για την υποστήριξη της
ανταλλαγής εµπιστευτικών και άλλων πληροφοριών σχετικών µε το έγκληµα µεταξύ εθνικών
υπηρεσιών και οργάνων της ΕΕ, µε την ενίσχυση του δικτύου αξιωµατικών συνδέσµων και µε
την αύξηση της συµµετοχής των αστυνοµικών και τελωνειακών αποστολών, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες εντολές τους, και µε καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάµενων πόρων για τη
βελτίωση της αποτελεσµατικής ανταλλαγής εµπιστευτικών και άλλων πληροφοριών στην
περιοχή.

2.2.

να βελτιωθεί η επιχειρησιακή συνεργασία µε τα κράτη των ∆υτικών Βαλκανίων µε την
ανάπτυξη του ρόλου της Ευρωπόλ και της Ειδικής Οµάδας Αρχηγών Αστυνοµίας, καθώς και
µε την αύξηση της σύµπραξης της ΕΕ και των κρατών µελών µε τις µονάδες επιβολής του
νόµου των ∆υτικών Βαλκανίων και της υποστήριξης προς αυτές.

2.3.

να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν τα κράτη των ∆υτικών Βαλκανίων και της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και της συνεργασίας τους σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καλώντας τα να εφαρµόσουν εµπράκτως τις δεσµεύσεις που
έχουν αναλάβει στα πλαίσια του φόρουµ ∆ΕΥ της Θεσσαλονίκης και προωθώντας την
ανάπτυξη περιφερειακών µέσων συνεργασίας καθώς και την υλοποίηση των λοιπών
συστάσεων της έκθεσης όπως εκτίθενται στην παράγραφο 3.3. Το Συµβούλιο τονίζει ότι είναι
σηµαντικό να επιτευχθούν, κατά προτεραιότητα, επίπεδα προστασίας δεδοµένων αντίστοιχα
των προτύπων της ΕΕ.
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3.

Προς το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο:

3.1.

Λαµβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά πλαίσια που υπάρχουν σε κάθε ένα από τα κράτη των
∆υτικών Βαλκανίων καθώς και το ότι ενδέχεται να µπορούν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο οι
υφιστάµενες σε αυτόν τον τοµέα εργασιών πρωτοβουλίες, αναθέτει στα αρµόδια όργανα του
Συµβουλίου να προβούν αµέσως στην κατάρτιση προγράµµατος, ως πρώτο βήµα για τη
δηµιουργία δικτύου υπευθύνων της ΕΕ για την ανάπτυξη της συλλογής πληροφοριών (IDO), οι
οποίοι θα είναι παρόντες σε όλες τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει
να γίνει αναδιάταξη του σχετικού προσωπικού της ΕΕ και των κρατών µελών, το οποίο είναι ήδη
παρόν στις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, ως IDO της ΕΕ, και θα πρέπει να του ανατεθεί η
ευθύνη για την υποστήριξη και τον έλεγχο της ανταλλαγής εµπιστευτικών και άλλων πληροφοριών
σχετικά µε το έγκληµα µεταξύ των εθνικών υπηρεσιών και των κρατών µελών της ΕΕ, της
Ευρωπόλ και των λοιπών χωρών, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις της έκθεσης.

3.2.

Ζητά, από όλα τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν χωρίς καθυστέρηση ιδίως όσον αφορά τις χώρες των
∆υτικών Βαλκανίων, την απόφαση του Συµβουλίου για την κοινή αξιοποίηση των αξιωµατικώνσυνδέσµων (2003/170/∆ΕΥ):
συµφωνώντας να ορίσουν σε κάθε χώρα ένα ηγετικό κράτος το οποίο θα αναλαµβάνει την ευθύνη
της οργάνωσης τακτικών εθνικών συνεδριάσεων για την ανταλλαγή στρατηγικών και
επιχειρησιακών πληροφοριών, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις της έκθεσης,
ζητώντας από την Προεδρία, µε την υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου, να
οργανώνει µια περιφερειακή συνεδρίαση ανά προεδρία µε όλους τους αξιωµατικούς-συνδέσµους
που έχουν τοποθετηθεί στα ∆υτικά Βαλκάνια, µε σκοπό την ανταλλαγή στρατηγικών και
επιχειρησιακών πληροφοριών.

3.3.

Αναθέτει σε όλα τα όργανα της ΕΕ που είναι τοποθετηµένα στην περιοχή, ιδίως δε στις
αστυνοµικές και τελωνειακές αποστολές, την εντολή να διαδραµατίζουν ενεργότερο συντονιστικό
ρόλο στην καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, εστιάζοντας τη δραστηριότητά τους στην
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών µε το έγκληµα και στην ανάπτυξη των καταλλήλων ικανοτήτων
των τοπικών αρχών επιβολής του νόµου. Η πείρα που έχει αποκτηθεί από τις εξωτερικές
αστυνοµικές επιχειρήσεις θα συµβάλει στη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης.

3.4.

Αναθέτει στην Οµάδα «Ευρωπόλ» και/ή άλλες αρµόδιες οµάδες ή επιτροπές του Συµβουλίου να
συνεχίσουν την ανάπτυξη του ρόλου της Ευρωπόλ ως εταίρου για την περιοχή των ∆υτικών
Βαλκανίων, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις της έκθεσης.

3.5.

Ζητά από την Ειδική Οµάδα Αρχηγών Αστυνοµίας να αναλάβει ενεργό ρόλο στην καταπολέµηση
του οργανωµένου εγκλήµατος που προέρχεται από τα ∆υτικά Βαλκάνια ή συνδέεται µε αυτά στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων της λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις της έκθεσης, ιδίως:

–

µε τον εντοπισµό εγκληµατικών δραστηριοτήτων και δοµών που θα διερευνώνται […],
βάσει αξιολόγησης των πληροφοριών από την Ευρωπόλ.
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3.6.

Καλεί τα κράτη µέλη να συνεργάζονται στενά µε τις διωκτικές αρχές των κρατών των
∆υτικών Βαλκανίων σε θέµατα που σχετίζονται µε το οργανωµένο έγκληµα.

3.7.

Καλεί τα κράτη µέλη να συντονίζουν την όλη επιχειρησιακή κατάρτιση στον τοµέα της
επιβολής του νόµου στα ∆υτικά Βαλκάνια σε συνεργασία µε όλες τις αρµόδιες
περιφερειακές δοµές.

3.8.

Ενθαρρύνει την Επιτροπή και τους ειδικούς εντεταλµένους της ΕΕ να προβούν στην
τυποποίηση του συστήµατος συντονισµού στα κράτη των ∆υτικών Βαλκανίων,
καλύπτοντας όλους τους τοµείς παροχής βοήθειας για την ανάπτυξη θεσµικών δοµών και
ικανοτήτων και λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τους υφιστάµενους συντονιστικούς
µηχανισµούς (επιτροπή CARDS). Θα πρέπει επίσης να εξετασθεί η ανάπτυξη ενός
εξελισσόµενου πίνακα καταµερισµού της παροχής διεθνούς βοήθειας στην περιοχή.
Εκτός από τις ανησυχίες όσον αφορά την επιβολή του νόµου που διατυπώθηκαν στην
έκθεση των Φίλων της Προεδρίας, το Συµβούλιο υπογραµµίζει και τη σηµασία της
βελτίωσης της δικαστικής συνεργασίας µε τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων στον τοµέα
του εγκλήµατος.

4.

Το Συµβούλιο διαβεβαιώνει ότι προτίθεται να επανέλθει στο θέµα εντός του 2005 και
καλεί όλες τις αρµόδιες επιτροπές και οµάδες του Συµβουλίου, καθώς και την Ειδική
Οµάδα Αρχηγών Αστυνοµίας, να του υποβάλουν έκθεση µέχρι τότε σχετικά µε την
πρόοδο της υλοποίησης των ανωτέρω συµπερασµάτων. Η Πολυτοµεακή Οµάδα για το
Οργανωµένο Έγκληµα θα πρέπει να διεξαγάγει µια πρώτη αξιολόγηση της επιτελεσθείσας
προόδου όσον αφορά την εφαρµογή αυτών των συστάσεων µέχρι το τέλος Ιουνίου 2005.»

Ελάχιστες προδιαγραφές για διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και
ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα*
Το Συµβούλιο συµφώνησε σχετικά µε γενική προσέγγιση επί της οδηγίας για τις ελάχιστες
προδιαγραφές όσον αφορά τις διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του
πρόσφυγα (14203/04). Προτού εκδοθεί από το Συµβούλιο, το κείµενο θα διαβιβαστεί προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για νέα αίτηση γνωµοδότησης.
Στόχος αυτού του σχεδίου είναι η θέσπιση ισοδύναµων διαδικασιών για τη χορήγηση και την
ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα. Περιλαµβάνει:
• βασικές αρχές και εγγυήσεις για τη διαδικασία χορηγήσεως ασύλου (π.χ. πρόσβαση στη
διαδικασία χορηγήσεως ασύλου, δικαίωµα εξέτασης, πρόσβαση σε διερµηνεία, πρόσβαση σε
νοµική εκπροσώπηση και κράτηση),
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• πρωτοβάθµιες διαδικασίες (π.χ. διάταξη περί εξεταστικής διαδικασίας, κριτήρια ιεράρχησης και
επίσπευσης αιτήσεων, αρχή της ασφαλούς τρίτης χώρας και της ασφαλούς χώρας καταγωγής,
διαδικασίες στα σύνορα), και
• διαδικασίες προσφυγών.
Το Συµβούλιο αποφάσισε επίσης να αναβάλει την κατάρτιση κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών
καταγωγής για µετά την έκδοση της οδηγίας, λόγω του ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατή η
επίτευξη συµφωνίας για τον κατάλογο.»
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Επίπεδα συνεργασίας µε την Ελβετία και την Κροατία στον τοµέα της ασφάλειας
Το Συµβούλιο συµφώνησε για το επίπεδο στη συνεργασία ασφαλείας όσον αφορά την ανταλλαγή
διαβαθµισµένων πληροφοριών µε την Ελβετία και την Κροατία.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΦΠΑ - Γερµανία - ∆απάνες για αγαθά και υπηρεσίες
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση µε την οποία παρατείνεται η ισχύς της άδειας που έχει δοθεί στη
Γερµανία να αποκλείσει πλήρως τις δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες από το δικαίωµα έκπτωσης
του ΦΠΑ όταν το ποσοστό χρησιµοποίησής τους για τις ιδιωτικές ανάγκες του υποκείµενου σε
φόρο ή του προσωπικού του, ή γενικότερα για χρήση ξένη προς τις ανάγκες της επιχείρησης, είναι
υψηλότερο του 90% (14274/04).

14615/04 (Presse 321)

31

EL

19.XI.2004
Το ειδικό αυτό µέτρο συνιστά παρέκκλιση από τους γενικούς κανόνες των φόρων κύκλου εργασιών
που θεσπίζει η οδηγία 77/388/ΕΟΚ.
Θα ισχύσει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΚΕ - Προϋπολογισµός του Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων
Το Συµβούλιο συµφώνησε ως προς σχέδιο οδηγίας που θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή Πρέσβεων
προς έγκριση, όσον αφορά τον προϋπολογισµό του Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων για
το 2005 (2138/04).
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ
Ανταλλαγή διαβαθµισµένων πληροφοριών - Ρουµανία
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για την έγκριση της σύναψης συµφωνίας µε τη Ρουµανία περί
διαδικασιών ασφάλειας για την ανταλλαγή διαβαθµισµένων πληροφοριών (12472/04).
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
EΕ/Ουκρανία - Συµφωνία για προϊόντα χάλυβα*
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση για την έγκριση συµφωνίας συναλλαγών προϊόντων χάλυβα µε
την Ουκρανία για το 2004 και κανονισµό για τη θέσπιση των αναγκαίων εκτελεστικών διατάξεων
για την αντικατάσταση των ειδικών διακανονισµών των τελευταίων ετών µεταξύ των µερών για τα
προϊόντα αυτά (13023/04 και 13027/04).
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Ο κανονισµός θεσπίζει διοικητικές και διαχειριστικές διατάξεις καθώς και ποσοτικά όρια για τις
εισαγωγές αυτών των προϊόντων.
Η συµφωνία θα χρησιµοποιηθεί ως βάση για τη διαπραγµάτευση νέας συµφωνίας για την περίοδο
2005-2006.
ΑΛΙΕΙΑ
Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο - ∆ικαίωµα ψήφου
Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά µε την τροποποίηση της δήλωσης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για την άσκηση των αρµοδιοτήτων και του δικαιώµατος ψήφου της Γενικής Επιτροπής
Αλιείας για τη Μεσόγειο (13521/04).
Η δήλωση προσδιορίζει την αποκλειστική αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για ζητήµατα
που αφορούν τη διατήρηση και διαχείριση των ζώντων πόρων, την αρµοδιότητα των κρατών µελών
για οργανωτικά ζητήµατα και την κοινή αρµοδιότητα για άλλα θέµατα.
Τον Ιούλιο του 2002 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δέχθηκε τη σύσταση αυτοτελούς προϋπολογισµού
στα πλαίσια της συµφωνίας περί συστάσεως της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο
(ΓΕΑΜ).
Η εφαρµογή του αυτοτελούς προϋπολογισµού συνεπάγεται ότι η Κοινότητα θα καταβάλει
χρηµατοδοτική συνεισφορά, πράγµα που καθιστά απαραίτητη την τροποποίηση της δήλωσης περί
αρµοδιοτήτων και του δικαιώµατος ψήφου στους κόλπους του οργανισµού αυτού. Η ΓΕΑΜ
εξαρτάται καθ’ ολοκληρίαν από τον προϋπολογισµό του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των
Ηνωµένων Εθνών (FAO).
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα
Το Συµβούλιο ενέκρινε την απάντηση στην επιβεβαιωτική αίτηση 26/c/01/04, µε αντίθετη ψήφο
της δανικής, της ολλανδικής, της φινλανδικής και της σουηδικής αντιπροσωπείας (14242/04).
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19.XI.2004
∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
Το Συµβούλιο εξέδωσε αποφάσεις µε τις οποίες διορίζονται:
–

Ο κ. Peter KORN ως µέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής προς
αντικατάσταση της κας Dagmar BOVING για το υπόλοιπο της θητείας της τελευταίας, η
οποία λήγει στις 20 Σεπτεµβρίου του 2006 (14237/04).

–

Ο κ. Vitalijs GAVRILOVS ως µέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής προς
αντικατάσταση της κας Ieva JAUNZEME για το υπόλοιπο της θητείας της τελευταίας, η
οποία λήγει στις 20 Σεπτεµβρίου του 2006 (14236/04).

–

Ο κ. Alfred GEISSLER ως µέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής προς
αντικατάσταση του κ. Ulrich FREESE για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, η
οποία λήγει στις 20 Σεπτεµβρίου του 2006 (13895/04).
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