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Εν µέσω της βαθύτερης διεθνούς ύφεσης µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο έδειξε ακόµη µια φορά την απόφαση της Ένωσης να αρθεί πάνω από τις παρούσες 

δυσκολίες και να ατενίσει το µέλλον λαµβάνοντας µια σειρά αποφάσεων µε σκοπό να αντιµετωπίσει 

ταχέως και αποτελεσµατικά ένα ευρύ φάσµα προκλήσεων. 

 

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πεπεισµένοι ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας θα δώσει στην 

Ένωση καλύτερο πλαίσιο για δράση σε πολλούς τοµείς, συµφώνησαν σχετικά µε νοµικές διασφαλίσεις 

προκειµένου να ανταποκριθούν στις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού, θέτοντας τις βάσεις προκειµένου 

να ξαναζητηθεί η γνώµη του σχετικά µε τη Συνθήκη αυτή. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 

πραγµατοποίησαν εξάλλου τα πρώτα βήµατα όσον αφορά τη διαδικασία ορισµού του Προέδρου της 

επόµενης Επιτροπής. 

 

Η οικονοµική κρίση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά σηµαντική για τους πολίτες. Τα σηµαντικά µέτρα 

που λήφθηκαν µέχρι σήµερα για την υποστήριξη του τραπεζικού τοµέα και της ευρύτερης οικονοµίας 

απέτρεψαν µε επιτυχία την χρηµατοοικονοµική κατάρρευση και άρχισαν να επαναφέρουν τις 

προοπτικές για πραγµατική ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε σειρά αποφάσεων 

προκειµένου να δηµιουργηθούν νέοι απαραίτητοι εποπτικοί φορείς µε στόχο την προστασία του 

Ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος από µελλοντικούς κινδύνους και να διασφαλισθεί ότι 

δεν θα επαναληφθούν ποτέ τα λάθη του παρελθόντος. Απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης στην απασχόληση, βοηθώντας τους πολίτες να διατηρήσουν 

την εργασία τους ή να βρουν νέα εργασία. 

 

Η επιτυχής καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος θα συµβάλει επίσης στη µετάβαση προς µια 

αειφόρο οικονοµία και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

πραγµατοποίησε περαιτέρω βήµατα προκειµένου να διαµορφώσει τη θέση της ΕΕ στη ∆ιάσκεψη της 

Κοπεγχάγης για την αλλαγή του κλίµατος, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στα τέλη του έτους. Κατέστησε 

σαφές ότι προτίθεται να διατηρήσει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία αυτή και απηύθυνε έκκληση προς τη 

διεθνή κοινότητα να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειµένου η ∆ιάσκεψη της Κοπεγχάγης να έχει 

επιτυχή και φιλόδοξη έκβαση. 

 

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν εξαιρετικά µεγάλη ανησυχία για την κρίσιµη κατάσταση στην 

περιοχή της Μεσογείου και συµφώνησαν σχετικά µε µέτρα που θα βοηθήσουν τα κράτη µέλη τα οποία 

βρίσκονται στην πρώτη γραµµή να ανταποκριθούν στην εισροή των παράνοµων µεταναστών και να 

αποτρέψουν περαιτέρω ανθρώπινες τραγωδίες. 

 

Ο παγκόσµιος ρόλος της ΕΕ εξακολουθεί να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Ευρωπαίους 

ηγέτες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράµµισαν τη στρατηγική σηµασία των διατλαντικών σχέσεων και 

χαιρέτισαν τη δροµολόγηση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Τόνισαν επίσης ότι η ειρηνευτική 

διαδικασία της Μέσης Ανατολής παρέµεινε ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΕ το 2009. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο τόνισε και πάλι τη µεγάλη σηµασία της σταθερότητας και της ασφάλειας στο Αφγανιστάν, 

το Πακιστάν και την ευρύτερη περιοχή. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τις δηλώσεις σχετικά µε 

το Ιράν και τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας. Στη δήλωση για τη Βιρµανία/Μιανµάρ οι ηγέτες 

ζήτησαν την άµεση και άνευ όρων ελευθέρωση της Aung San Suu Kyi. 

 

 

o 
o o 
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Της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προηγήθηκε παρουσίαση από τον Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Hans-Gert Pöttering, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε τις θερµές του ευχαριστίες στον κ. Pöttering για το έργο που 

επετελέσθη κατά τη θητεία του ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

 

o 

o o 

 

 

I. Θεσµικά θέµατα 

 

Η Ιρλανδία και η Συνθήκη της Λισσαβώνας 

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι για να τεθεί σε ισχύ, η Συνθήκη της Λισσαβώνας 

απαιτείται να επικυρωθεί από κάθε ένα εκ των 27 κρατών µελών σύµφωνα µε τις οικείες 

συνταγµατικές διαδικασίες. Επαναλαµβάνει ότι επιθυµία του είναι να τεθεί σε ισχύ η 

Συνθήκη µέχρι τα τέλη του 2009. 

 

2. Έχοντας σηµειώσει προσεκτικά τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όπως εκφράστηκαν από 

τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε κατά τη σύνοδό του στις 

11 και 12 ∆εκεµβρίου του 2008 ότι, εφόσον τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβώνας, θα 

πρέπει να αποφασισθεί, σύµφωνα µε τις απαιτούµενες νοµικές διαδικασίες, ότι η Επιτροπή θα 

εξακολουθήσει να απαρτίζεται από έναν υπήκοο κάθε κράτους µέλους. 

 

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε επίσης ότι τα άλλα µελήµατα του ιρλανδικού λαού 

που παρουσίασε ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός σχετικά µε τη φορολογική πολιτική, το δικαίωµα 

στη ζωή, την παιδεία και την οικογένεια, καθώς και την παραδοσιακή πολιτική στρατιωτικής 

ουδετερότητας της Ιρλανδίας, θα διευθετηθούν κατά τρόπο που θα ικανοποιεί τόσο την 

Ιρλανδία όσο και τα λοιπά κράτη µέλη, δια της παροχής των απαραίτητων νοµικών 

εγγυήσεων. Συµφωνήθηκε επίσης να επιβεβαιωθεί η µεγάλη σηµασία που αποδίδεται σε 

ορισµένα κοινωνικά ζητήµατα, όπως φερ’ ειπείν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. 
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4. Με γνώµονα τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε για µια σειρά διευθετήσεων 

που συνάδουν απολύτως µε τη Συνθήκη, ούτως ώστε να παρασχεθεί βεβαιότητα και να 

ικανοποιηθούν τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού, ως ακολούθως: 

 

α) Απόφαση των Αρχηγών Κράτους/Κυβερνήσεως των 27 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, συνερχοµένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, σχετικά µε 

µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 

(Παράρτηµα 1)· 

β) Πανηγυρική δήλωση σχετικά µε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, την κοινωνική 

πολιτική και άλλα ζητήµατα (Παράρτηµα 2). 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε επίσης γνώση της µονοµερούς δήλωσης της Ιρλανδίας 

(Παράρτηµα 3), η οποία θα επισυναφθεί στα ιρλανδικά έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης της 

Λισσαβώνας. 

 

5. Όσον αφορά την απόφαση του Παραρτήµατος 1, οι Αρχηγοί Κράτους/Κυβερνήσεως 

δήλωσαν τα εξής: 

 

(i) η παρούσα απόφαση παρέχει νοµική εγγύηση ότι ορισµένα µελήµατα του ιρλανδικού 

λαού θα παραµείνουν ανεπηρέαστα από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 

Λισσαβώνας· 

 

(ii) το περιεχόµενό της συνάδει απολύτως µε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και δεν θα 

καθιστά αναγκαία τυχόν επανεπικύρωσή της· 

 

(iii) η απόφαση αυτή θα έχει νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα και θα αρχίσει να παράγει 

αποτελέσµατα την ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβώνας· 

 

(iv) τη στιγµή της σύναψης της επόµενης συνθήκης προσχώρησης, θα εκπονήσουν τις 

διατάξεις της συνηµµένης απόφασης σε πρωτόκολλο το οποίο θα προσαρτηθεί, 

σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες, στη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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(v) το πρωτόκολλο ουδόλως µεταβάλλει τη σχέση µεταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών 

της. Μοναδικός σκοπός του πρωτοκόλλου είναι να προσδοθεί στις αποσαφηνίσεις που 

περιέχει η απόφαση πλήρες καθεστώς συνθήκης προκειµένου να ικανοποιηθούν τα 

µελήµατα του ιρλανδικού λαού. Το καθεστώς του δεν θα διαφέρει από παρόµοιες 

αποσαφηνίσεις σε πρωτόκολλα άλλων κρατών µελών. Το πρωτόκολλο θα αποσαφηνίζει 

χωρίς να τροποποιεί ούτε το περιεχόµενο ούτε την εφαρµογή της Συνθήκης της 

Λισσαβώνας. 

 

Ορισµός του Προέδρου της Επιτροπής 

6. Οι Αρχηγοί Κράτους/Κυβερνήσεως συµφώνησαν οµόφωνα ότι ο κ. José Manuel DURÃO 

BARROSO είναι το πρόσωπο που σκοπεύουν να ορίσουν Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για το διάστηµα 2009-2014. 

 

7. Ο Πρωθυπουργός της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, 

αντιστοίχως νυν και µέλλων Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, θα έχουν άτυπες 

συζητήσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειµένου να προσδιορίσουν κατά πόσον το 

Κοινοβούλιο είναι σε θέση να εγκρίνει τον ορισµό του συγκεκριµένου προσώπου κατά τη 

σύνοδο ολοµελείας του τον Ιούλιο. 

 

8. Κατόπιν των συζητήσεων αυτών, και συνερχόµενο σε επίπεδο Αρχηγών 

Κράτους/Κυβερνήσεως, το Συµβούλιο θα εκδώσει τυπικά, βάσει του άρθρου 214 

παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ, την απόφασή του για τον ορισµό του 

προσώπου που σκοπεύει να διορίσει ως Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 

9. Η διαδικασία ορισµού των υπόλοιπων προσώπων που θα διοριστούν µέλη της Επιτροπής 

µπορεί να αρχίσει µόνον όταν θα έχει αποσαφηνιστεί η νοµική βάση για τη διαδικασία 

ορισµού. 

 

Μεταβατικά µέτρα για το ΕΚ 

10. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη ∆ήλωσή του του ∆εκεµβρίου 2008 σχετικά µε τα 

µεταβατικά µέτρα που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συµφωνεί ότι 

αυτά τα µεταβατικά µέτρα θα περιέχουν στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτηµα 4. Όταν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που εκτίθενται στη δήλωσή του το ∆εκέµβριο2008, η Προεδρία 

θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρµογή των µέτρων αυτών. 
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ΙΙ. Οικονοµική, χρηµατοπιστωτική και κοινωνική κατάσταση 

 
11. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υφίσταται ακόµα, µαζί µε τον υπόλοιπο κόσµο, τις συνέπειες της 

βαθύτερης και πιο εκτεταµένης ύφεσης της µεταπολεµικής εποχής. Για την ΕΕ είναι 

επιτακτική ανάγκη να συνεχίσει την εκπόνηση και την εφαρµογή των µέτρων που 

χρειάζονται προκειµένου να αντιµετωπίσει την κρίση. Για να γίνει αυτό θα στηριχθεί στις 

σηµαντικές εξελίξεις των τελευταίων µηνών σύµφωνα µε το συµφωνηθέν το ∆εκέµβριο του 

2009 Eυρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας το οποίο θα συνίσταται σε 

συνολική δηµοσιονοµική στήριξη περίπου 5% του ΑΕΠ το 2009/2010. Όπως 

στοιχειοθετείται από την έκθεση του Συµβουλίου µε την οποία αξιολογούνται εθνικά µέτρα 

ανάκαµψης (10771/09), τα σηµαντικά µέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές 

τράπεζες συντελούν στον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων της οικονοµικής κάµψης 

και συµβάλλουν στην προστασία των θέσεων εργασίας· επίσης, προλειαίνουν το έδαφος για 

διατηρήσιµη οικονοµική ανάκαµψη. 

 

12. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου την ισχυρή προσήλωσή του σε υγιή δηµόσια 

οικονοµικά και στο Σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Οι µελλοντικές εξελίξεις 

παραµένουν αβέβαιες. Οι οικονοµικές και δηµοσιονοµικές προοπτικές, τις οποίες προέβλεψε 

η Επιτροπή στις αρχές Μαΐου, θα συζητηθούν από το Συµβούλιο (ECOFIN). Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο επαναλαµβάνει ότι είναι αποφασισµένο να πράξει τα δέοντα για να 

αποκατασταθεί η απασχόληση και η ανάπτυξη. Είναι σηµαντικό η εξυγίανση να συµβαδίζει 

µε την οικονοµική ανάκαµψη. Υπάρχει σαφής ανάγκη εφαρµογής µιας αξιόπιστης και 

αληθοφανούς στρατηγικής εξόδου, µεταξύ άλλων και µέσω της βελτίωσης του 

µεσοπρόθεσµου φορολογικού πλαισίου, και µέσω συντονισµένων µεσοπρόθεσµων 

οικονοµικών πολιτικών. 

 

13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει την έγκριση των νέων δηµοσιονοµικών µέτρων στη 

Λετονία, τα οποία στοχεύουν σε σηµαντική δηµοσιονοµική εξυγίανση για φέτος και του 

χρόνου. Τονίζει ότι η αυστηρή εφαρµογή των εγκριθέντων µέτρων σε συνδυασµό µε 

αξιόπιστη µεσοπρόθεσµη στρατηγική θα οδηγήσουν σε επιτυχή έκβαση του τρέχοντος 

προγράµµατος αναπροσαρµογής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την 

πρόθεση της Επιτροπής και προτείνει την ταχεία πληρωµή της επόµενης δόσης της 

κοινοτικής ενίσχυσης του ισοζυγίου πληρωµών στο πλαίσιο του προγράµµατος 

αναπροσαρµογής. 
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14. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς γαλακτοκοµικών. 

Κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει λεπτοµερή ανάλυση αγοράς εντός των δύο επόµενων 

µηνών, συµπεριλαµβανοµένων πιθανών λύσεων για τη σταθεροποίηση της αγοράς 

γαλακτοκοµικών, µε ταυτόχρονη συµµόρφωση προς τα αποτελέσµατα του «τσεκ απ». 

 

Εγκαθίδρυση νέας τάξης στις χρηµατοπιστωτικές αγορές 

15. Η έκθεση του Συµβουλίου σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των σχεδίων χρηµατοδοτικής 

στήριξης (10772/09 + ADD 1) υπογραµµίζει πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξαν οι κρατικές 

εγγυήσεις και οι πράξεις ανακεφαλαιοποίησης στην ανακοπή της χρηµατοοικονοµικής 

κατάρρευσης και τη θετική επίδραση που είχαν στην προστασία των συµφερόντων των 

καταθετών· ενώ αφ’ ενός στηρίζουν τη διοχέτευση πιστώσεων προς την πραγµατική 

οικονοµία, συµβάλλουν ταυτόχρονα στη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας. 

 

16. Μολονότι η συντονισµένη αυτή στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ υπήρξε αποτελεσµατική για την 

σταθεροποίηση των χρηµατοπιστωτικών αγορών, το περιβάλλον λειτουργίας των 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών παραµένει προβληµατικό και οι χορηγήσεις πιστώσεων 

εξακολουθούν να είναι συγκρατηµένες. Οι κυβερνήσεις οφείλουν εποµένως να τελούν εν 

εγρηγόρσει ενόψει των νέων µέτρων που ενδέχεται να χρειαστούν για την 

ανακεφαλαιοποίηση ή για την αποκάθαρση των ισολογισµών. Η διεξαγόµενη στο σύνολο της 

Ένωσης άσκηση προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης θα βοηθήσει στην καλύτερη 

αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, θα συµβάλει στη 

ενίσχυση της εµπιστοσύνης των χρηµατοπιστωτικών αγορών και θα διευκολύνει την 

εφαρµογή συντονισµένων µέτρων πολιτικής σε ενωσιακό επίπεδο. Όλες οι ενέργειες πρέπει 

να συµβαδίζουν µε τις αρχές της ενιαίας αγοράς, να διασφαλίζουν ισότιµους όρους 

ανταγωνισµού και να λαµβάνουν υπόψη τους µια αξιόπιστη στρατηγική εξόδου από την 

κρίση. Η Επιτροπή καλείται να συνεχίσει να παρακολουθεί τα µέτρα που λαµβάνονται υπέρ 

του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και να παράσχει περισσότερη καθοδήγηση όσον αφορά την 

επαναφορά του τραπεζικού τοµέα σε κατάσταση βιωσιµότητας. 

 

17. Η χρηµατοπιστωτική κρίση κατέδειξε την ανάγκη βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων 

και της εποπτείας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στην Ευρώπη αλλά και στον κόσµο. Η 

µελέτη των αδυναµιών τις οποίες έφερε στο φως η σηµερινή κρίση θα συντελέσει στην 

πρόληψη µελλοντικών κρίσεων. Θα βοηθήσει επίσης να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη προς 

το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ιδίως µε την ενίσχυση της προστασίας των καταθετών και 

των καταναλωτών, και θα διευκολύνει έτσι την ανάκαµψη της ευρωπαϊκής οικονοµίας. 
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18. Έχει ήδη επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος στη βελτίωση του πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων 

της ΕΕ, στην οποία συνετέλεσε ειδικότερα η συµφωνία για την οδηγία περί κεφαλαιακών 

απαιτήσεων των τραπεζών, για τον κανονισµό σχετικά µε τους οργανισµούς αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας και για την οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ». Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

ζητεί να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην κανονιστική ρύθµιση των χρηµατοπιστωτικών 

αγορών, και δη στον κανονισµό περί οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων, στο ρόλο και 

τις ευθύνες των θεµατοφυλάκων καθώς και για τη διαφάνεια και σταθερότητα των αγορών 

παραγώγων. Καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να επισπεύσουν τις εργασίες τους 

και να σηµειώσουν ταχεία πρόοδο για την αντιµετώπιση των φυλοκυκλικών επιπτώσεων των 

κανονιστικών προτύπων, π.χ. όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα αποµειωµένα 

περιουσιακά στοιχεία. Καλεί επίσης τα κράτη µέλη να αναλάβουν ταχέως δράση στο θέµα 

των αµοιβών των διευθυντικών στελεχών και των αποδοχών στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, 

λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής. 

 

19. Η ανακοίνωση που παρουσίασε η Επιτροπή στις 27 Μαΐου του 2009 και τα συµπεράσµατα 

του Συµβουλίου της 9ης Ιουνίου 2009, καθορίζουν την περαιτέρω πορεία ως προς την 

καθιέρωση ενός νέου πλαισίου µακροπροληπτικής και µικροπροληπτικής εποπτείας. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

Συστηµικών Κινδύνων που θα παρακολουθεί και θα εκτιµά δυνητικές απειλές κατά της 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και οσάκις χρειάζεται θα προειδοποιεί και θα εκδίδει 

συστάσεις για δράση και θα παρακολουθεί την εφαρµογή τους. Τα µέλη του Γενικού 

Συµβουλίου της ΕΚΤ θα εκλέξουν τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικών 

Κινδύνων. 
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20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνιστά επίσης να συσταθεί Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας, όπου θα περιλαµβάνονται τρεις νέες ευρωπαϊκές εποπτικές 

αρχές, µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας και της συνοχής της εθνικής εποπτείας, την 

ενίσχυση της επιτήρησης διασυνοριακών οµίλων µέσω της σύστασης σωµάτων εποπτών, και 

την εκπόνηση Ευρωπαϊκού ενιαίου εγχειριδίου κανόνων που θα εφαρµόζεται σε όλα τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της Ενιαίας Αγοράς. Αναγνωρίζοντας τις δυνητικές ή 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις που µπορεί να προκύψουν για τα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο τονίζει ότι οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 

σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να θίγουν τις δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες των κρατών 

µελών. Βάσει των ανωτέρω και συµπληρωµατικά στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 

9ης Ιουνίου 2009, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί ότι το Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας θα πρέπει να διαθέτει δεσµευτικές και ανάλογες εξουσίες 

λήψης αποφάσεων ως προς το κατά πόσον οι επόπτες πληρούν τις υποχρεώσεις τους δυνάµει 

του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων και της κείµενης κοινοτικής νοµοθεσίας, καθώς και σε 

περίπτωση διαφωνίας µεταξύ εποπτικών αρχών προέλευσης και υποδοχής ή εντός σώµατος 

εποπτών. Οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να διαθέτουν και εποπτικές εξουσίες έναντι 

των οργανισµών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

υπογραµµίζει περαιτέρω ότι είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι το νέο πλαίσιο υποστηρίζει 

τις εύρωστες και ανταγωνιστικές χρηµατοπιστωτικές αγορές της ΕΕ. 

 

21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει το αργότερο 

έως τις αρχές του φθινοπώρου του 2009, τις νοµοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση νέου 

πλαισίου ενωσιακής εποπτείας, µε πλήρη σεβασµό της ισορροπίας αρµοδιοτήτων και της 

δηµοσιονοµικής ευθύνης και λαµβάνοντας πλήρως υπ’ όψη τα συµπεράσµατα του 

Συµβουλίου της 9ης Ιουνίου 2009. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να εκδοθούν άνευ 

χρονοτριβής ούτως ώστε το νέο πλαίσιο να συγκροτηθεί πλήρως κατά τη διάρκεια του 2010. 

Κατά τη σύνοδό του τον Οκτώβριο του 2009, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα προβεί σε 

απολογισµό της προόδου την πρόοδο που θα έχει σηµειωθεί και, εάν χρειαστεί, θα παράσχει 

περαιτέρω καθοδήγηση. 
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22. Εξίσου σηµαντικό είναι να προχωρήσουν οι εργασίες περαιτέρω µε σκοπό τη δηµιουργία 

γενικού διασυνοριακού πλαισίου για την πρόληψη και τη διαχείριση χρηµατοπιστωτικών 

κρίσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριµένες 

προτάσεις για τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας να αναλάβει ισχυρό συντονιστικό ρόλο µεταξύ των εποπτών 

σε καταστάσεις κρίσεων, τηρώντας συγχρόνως πλήρως τις αρµοδιότητες των εθνικών αρχών 

για τη διατήρηση της οικονοµικής σταθερότητας και κατά τη διαχείριση κρίσεων σε 

συνάρτηση µε δυνητικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις και µε απόλυτο σεβασµό των 

αρµοδιοτήτων των κεντρικών τραπεζών, ειδικότερα για την παροχή βοήθειας έκτακτης 

ανάγκης υπό µορφή ρευστότητας. 

 

23. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να έχει ηγετικό ρόλο παγκοσµίως, και δη στο 

πλαίσιο του G20. Καλεί τους διεθνείς εταίρους της να συµµορφωθούν πλήρως προς τις 

δεσµεύσεις που ανελήφθησαν στην Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο, ειδικότερα όσον αφορά την 

παροχή πρόσθετων πόρων σε διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και την επιτάχυνση 

της µεταρρύθµισης του χρηµατοπιστωτικού και του κανονιστικού πλαισίου. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να µεριµνήσουν ώστε να προετοιµαστεί µε 

ιδιαίτερη προσοχή η συντονισµένη θέση της ΕΕ πριν από τη σύνοδο κορυφής της G20 που θα 

διεξαχθεί στις 24 και 25 Σεπτεµβρίου 2009. Καλεί επίσης την Προεδρία και την Επιτροπή να 

θέτουν συστηµατικά επί τάπητος το ζήτηµα της παγκόσµιας κανονιστικής ρύθµισης και 

εποπτείας στις επαφές τους -ακόµη και σε ανώτατο επίπεδο- µε τους διεθνείς εταίρους. 

 

24. Όσον αφορά τους πόρους του ∆ΝΤ, τα κράτη µέλη έχουν ήδη εξαγγείλει την πρόθεσή τους 

να παράσχουν ταχεία προσωρινή στήριξη συνολικού ύψους 75 δισεκατοµµυρίων ευρώ. 

Κατ’ αρχήν, τα κράτη µέλη είναι έτοιµα να αναλάβουν το µερίδιο ευθύνης τους για 

περαιτέρω χρηµατοπιστωτικές ανάγκες, εφόσον προκύψουν µεσοπρόθεσµα, ανάλογα µε την 

οικονοµική τους βαρύτητα, όπως αντικατοπτρίζεται στα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής 

τους, µέσω των νέων συµφωνιών δανειοδότησης, στο πλαίσιο µιας δίκαιης κατανοµής του 

βάρους σε παγκόσµια κλίµακα, αναγνωρίζοντας τον αναγκαίο συσχετισµό συνεισφοράς και 

εκπροσώπησης. Για να εξασφαλισθεί δίκαιη και βιώσιµη ανάκαµψη για όλους, η ΕΕ 

επαναβεβαιώνει τις δεσµεύσεις της για στήριξη των αναπτυσσόµενων χωρών προκειµένου να 

επιτύχουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και για επίτευξη των 

αντίστοιχων στόχων µας της Επίσηµης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ). 



Συµπεράσµατα του Συµβουλίου – Βρυξέλλες, 18/19 Ιουνίου 2009 

 

 

 

11225/2/09 REV 2   10 
    EL 

Eντονότερες προσπάθειες για τη στήριξη της απασχόλησης 

25. Η καταπολέµηση της ανεργίας παραµένει υψηλή προτεραιότητα. Αν και η δράση σε αυτόν 

τον τοµέα εναπόκειται πρωτίστως στα κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σηµαντικό ρόλο 

να διαδραµατίσει στην παροχή και τη βελτίωση του κοινού πλαισίου που απαιτείται ούτως 

ώστε τα µέτρα που λαµβάνονται να είναι συντονισµένα, αλληλοϋποστηριζόµενα και 

ευθυγραµµισµένα µε τους κανόνες της ενιαίας αγοράς. Σε αυτή την προσπάθεια, θα πρέπει να 

προασπίσουµε και να ενισχύσουµε περισσότερο την κοινωνική προστασία, την κοινωνική 

συνοχή και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. 

 

26. Στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Πράγας για την απασχόληση συζητήθηκαν συγκεκριµένες 

δράσεις για τη µείωση της ανεργίας και των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης. Κατά τη 

συζήτηση αυτή εντοπίστηκαν τρεις τοµείς που θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής, 

τόσο στα πλαίσια της δέσµης µέτρων κάθε κράτους µέλους για την ανάκαµψη όσο και στα 

πλαίσια των πρωτοβουλιών που δροµολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο: (i) η διατήρηση των 

θέσεων εργασίας και η δηµιουργία νέων θέσεων, καθώς και η προώθηση της κινητικότητας· 

(ii) η αναβάθµιση των δεξιοτήτων και η προσαρµογή στις ανάγκες της αγοράς εργασίας· (iii) 

η αύξηση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην απασχόληση. 

 

27. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η «ευελιξία µε ασφάλεια» αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τον 

εκσυγχρονισµό και την προώθηση της προσαρµοστικότητας των αγορών εργασίας. Πρέπει να 

δοθεί προτεραιότητα στην προετοιµασία των αγορών εργασίας για τη µελλοντική ανάκαµψη: 

δηµιουργία φιλικού περιβάλλοντος για την επιχειρηµατικότητα και τη δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης, επένδυση σε ειδικευµένο, προσαρµόσιµο και µε κίνητρα εργατικό δυναµικό 

και µετατροπή της Ευρώπης σε µια ανταγωνιστική, βασιζόµενη στη γνώση, χωρίς 

αποκλεισµούς, καινοτόµο και οικολογικά αποδοτική οικονοµία. Τα συστήµατα κοινωνικής 

προστασίας και οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης διαδραµατίζουν το ρόλο τους ως αυτόµατοι 

οικονοµικοί σταθεροποιητές και ως αποτελεσµατικοί µηχανισµοί απορρόφησης των 

κοινωνικών συνεπειών της οικονοµικής κάµψης και βοηθώντας την επανένταξη των ατόµων 

στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή επίσης στους περισσότερο 

ευάλωτους και στους νέους κινδύνους αποκλεισµού. 
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ΙΙΙ. Αλλαγή του κλίµατος και αειφόρος ανάπτυξη 

 

28. Έχει έρθει πλέον ο καιρός για τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις απαραίτητες δεσµεύσεις 

για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας του πλανήτη κατά λιγότερο από 2°C. Μια 

συνεκτική αντίδραση στη συνδυασµένη πρόκληση της αλλαγής του κλίµατος και της 

οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης θα ανοίξει νέες ευκαιρίες και θα καταστήσει 

δυνατή τη µετάβαση σε µια ασφαλή και βιώσιµη οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα, 

ικανή να παραγάγει ανάπτυξη και να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. 

 

29. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί για άλλη µια φορά όλους τους ενδιαφεροµένους να 

συνεργαστούν για τη διαµόρφωση µιας φιλόδοξης και συνολικής συµφωνίας κατά τη 

∆ιάσκεψη της Κοπεγχάγης, και να επιταχύνουν προς τούτο το ρυθµό των διαπραγµατεύσεων. 

Τονίζει το σηµαντικό ρόλο των διεθνών διοργανώσεων υψηλού επιπέδου στην προώθηση των 

συζητήσεων και ευελπιστεί ότι το επερχόµενο Φόρουµ των Μεγαλύτερων Οικονοµιών και οι 

σύνοδοι της G8 θα συµβάλουν θετικά στη διαδικασία της Σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων 

Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος. Για να συντελέσει στη διαµόρφωση της οικουµενικής 

αυτής διαδικασίας, η ΕΕ ενίσχυσε το διµερή διάλογο για την αλλαγή του κλίµατος µε τους 

κύριους διεθνείς εταίρους της, καθώς και στις πρόσφατες συνόδους κορυφής µε τις ΗΠΑ, την 

Ιαπωνία, τον Καναδά, την Κίνα, τη ∆ηµοκρατία της Κορέας και τη Ρωσία. 

 

30. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Η 

ίδια έχει αναλάβει τη φιλόδοξη και νοµικά δεσµευτική υποχρέωση να µειώσει µέχρι το 2020 

τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου κατά 20% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990. Εάν οι 

λοιπές ανεπτυγµένες χώρες δεσµευθούν για ανάλογες µειώσεις εκποµπών και εάν οι 

αναπτυσσόµενες χώρες συµβάλουν επαρκώς, ανάλογα µε τις ευθύνες και τις αντίστοιχες 

δυνατότητές τους, η Ένωση δεσµεύεται, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 2008, να αναβαθµίσει τη δέσµευσή της σε 30%. Οι προσπάθειες 

που αναµένει µέχρι το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ανεπτυγµένες και τις 

αναπτυσσόµενες χώρες - και µάλιστα από τις πιο προηγµένες εξ αυτών- περιέχονται στα 

συµπεράσµατα που ενέκρινε το Συµβούλιο τον Μάρτιο του 2009. 
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31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπογράφει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 9ης 

Ιουνίου 2009. Όλες οι χώρες, πλην των ελάχιστα ανεπτυγµένων, θα πρέπει να συµβάλουν 

χρηµατοδοτικά στην καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος στις αναπτυσσόµενες χώρες, 

µε βάση µία παγκόσµια, συνεκτική και εξειδικευµένη κλείδα κατανοµής. Ένα από τα κύρια 

στοιχεία των προπαρασκευαστικών εργασιών του Συµβουλίου µέχρι σήµερα είναι ότι οι 

βασικές αρχές της συνεισφοράς θα πρέπει να είναι η δυνατότητα καταβολής χρηµάτων και η 

ευθύνη για τις εκποµπές.1 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το µέγεθος της απαιτούµενης 

προσπάθειας και, ενώ τονίζει τον πρωταρχικό ρόλο της ιδιωτικής χρηµατοδότησης, θα 

συνεισφέρει κατά το µερίδιο που της αναλογεί στη διεθνή δηµόσια στήριξη των δράσεων 

µετριασµού και προσαρµογής, ειδικότερα στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες. Οι 

χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί θα πρέπει να βασίζονται, στο µέτρο του δυνατού, στα 

υφιστάµενα - και εν ανάγκη αναµορφωµένα - µέσα και θεσµικά όργανα. Θα πρέπει να 

εξασφαλισθούν αποτελεσµατικοί, αποδοτικοί και ισόνοµοι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί. Αυτό 

προϋποθέτει την εκπόνηση σφαιρικής στρατηγικής για µειωµένη εκποµπή διοξειδίου του 

άνθρακα στις αναπτυσσόµενες χώρες και τη θέσπιση σφαιρικού συστήµατος µέτρησης, 

έκθεσης και επαλήθευσης των δράσεων µετριασµού στις χώρες αυτές. 

 

32. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δέχεται µε ικανοποίηση την πρόθεση της επόµενης Προεδρίας να 

εκπονήσει σε συνεργασία µε την Επιτροπή πρόγραµµα εργασιών το οποίο θα διασφαλίσει 

αρκετό χρόνο για την εσωτερική διαδικασία συντονισµού και λήψης αποφάσεων της ΕΕ πριν 

από σηµαντικές διεθνείς διοργανώσεις, και το οποίο θα προετοιµάσει τη ∆ιάσκεψη που θα 

διεξαχθεί τον ∆εκέµβριο στην Κοπεγχάγη. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετικές 

προτάσεις, και για το χρηµατοδοτικό, το ταχύτερο δυνατόν και δηλώνει πρόθυµο, µε την 

επιφύλαξη των εξελίξεων των διεθνών διαπραγµατεύσεων, να λάβει τις δέουσες αποφάσεις 

επί όλων των χρηµατοδοτικών θεµάτων κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου. 

 

33. Η αειφόρος ανάπτυξη παραµένει θεµελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

προσλαµβάνει οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει την έκθεση της πορείας των εργασιών της 

Επιτροπής για την εφαρµογή της Στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, µε στόχο να 

επιτευχθεί το συντοµότερο συµφωνία για τις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά 

προτεραιότητα. 

                                                 
1  Τα ανωτέρω µε την επιφύλαξη της εσωτερικής κατανοµής βαρών της ΕΕ, η οποία θα 

καθορισθεί εν ευθέτω χρόνω και πριν από τη ∆ιάσκεψη της Κοπεγχάγης. 
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34. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να προχωρήσουν ταχέως οι εργασίες µε αντικείµενο την 

ανακοίνωση της Επιτροπής για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, προκειµένου να 

υιοθετήσει στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας κατά τη σύνοδό του τον 

Οκτώβριο του 2009. Καλωσορίζει δε το Σχέδιο δράσης για τη ∆ιασύνδεση της Ενεργειακής 

Αγοράς της Βαλτικής, ως µείζονα συνεισφορά για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας 

της Ένωσης. Καλεί επίσης την Επιτροπή να παρουσιάσει µια στρατηγική της ΕΕ για την 

περιοχή του ∆ούναβη πριν από το τέλος του 2010. 

 

35. Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ανησυχία τα πιθανά προβλήµατα 

όσον αφορά την προµήθεια αερίου από τη Ρωσία µέσω της Ουκρανίας. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο είναι πεπεισµένο ότι όλα τα µέρη θα τηρήσουν τις δεσµεύσεις τους προκειµένου 

να αποφευχθεί η εκ νέου διακοπή του εφοδιασµού της ΕΕ και των κρατών µελών της σε 

αέριο. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα συνεχίσουν να παρακολουθούν και να αξιολογούν 

στενά την κατάσταση και θα υποβάλουν έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όταν είναι 

απαραίτητο. Εν προκειµένω, είναι εξαιρετικά σηµαντικό για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση να 

συνεχίσει να απευθύνεται µε ενιαία φωνή στους εταίρους της, βασιζόµενη στα αποτελέσµατα 

που επιτεύχθηκαν κατά τις διασκέψεις για την ενέργεια στη Βουδαπέστη, τη Σόφια και την 

Πράγα. 

 

Όσον αφορά τα προαναφερθέντα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του 

για τη συµφωνία που επιτεύχθηκε από το Συµβούλιο σχετικά µε την αναθεωρηµένη οδηγία 

για τα πετρελαϊκά αποθέµατα και αναµένει τη σύντοµη υποβολή της οδηγίας για την 

ασφάλεια του εφοδιασµού σε φυσικό αέριο από την Επιτροπή για την επίτευξη συµφωνίας το 

ταχύτερο δυνατόν. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στη σύνοδό του τον Οκτώβριο, θα εξετάσει 

την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά τις ενεργειακές υποδοµές και διασυνδέσεις καθώς και 

τους µηχανισµούς κρίσης, σύµφωνα µε τους προσανατολισµούς που συµφώνησε τον 

προηγούµενο Μάρτιο. 
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IV. Παράνοµη µετανάστευση 

 

36. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Μάλτα καταδεικνύουν 

ότι επείγει να καταβληθούν προσπάθειες για την αποτελεσµατική πρόληψη και την 

καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης στα νότια θαλάσσια σύνορα της ΕΕ, ούτως 

ώστε να αποτραπούν οι µελλοντικές ανθρώπινες τραγωδίες. Απαιτείται στιβαρή ευρωπαϊκή 

αντίδραση µε οδηγό την αποφασιστικότητα, την αλληλεγγύη και την κατανοµή ευθυνών, 

σύµφωνα µε τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και 

της Σφαιρικής Προσέγγισης της Μετανάστευσης. Θα πρέπει δε να επιταχυνθεί η υλοποίησή 

τους, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία µε τις χώρες καταγωγής και διέλευσης. Είναι ανάγκη 

να συνεχιστούν όλες οι δραστηριότητες στην περιοχή της ∆υτικής Μεσογείου και στα 

Ανατολικά και Νοτιοανατολικά σύνορα. 

 

37. Με δεδοµένη τη σηµερινή έκτακτη ανθρωπιστική κατάσταση, θα πρέπει να υιοθετηθούν και 

να εφαρµοσθούν ταχέως συγκεκριµένα µέτρα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει έκκληση 

για συντονισµό των εθελοντικών µέτρων για την εσωτερική ανακατανοµή των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας που βρίσκονται στα κράτη µέλη που είναι εκτεθειµένα σε ιδιαίτερες και 

δυσανάλογες πιέσεις και των ιδιαίτερα ευάλωτων ατόµων. Χαιρετίζει εν προκειµένω την 

πρόθεση της Επιτροπής να αναλάβει πρωτοβουλίες στον τοµέα αυτόν, αρχίζοντας µε πιλοτικό 

σχέδιο για τη Μάλτα. Καλεί επειγόντως το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 

επιτύχουν συµφωνία για την ταχεία συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης 

Ασύλου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει επίσης την ανάγκη για ενισχυµένες 

επιχειρήσεις ελέγχου των συνόρων υπό το συντονισµό της FRONTEX, σαφείς κανόνες 

εµπλοκής για κοινές περιπολίες και την αποβίβαση των διασωθέντων, και αυξηµένη χρήση 

κοινών πτήσεων επιστροφής. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί να αναληφθούν ενισχυµένες δράσεις 

για την αποτελεσµατική καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και των εγκληµατικών 

δικτύων εµπορίας ανθρώπων. 
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38. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει την ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση της έµπρακτης 

συνεργασίας µε τις κύριες χώρες καταγωγής και διέλευσης. Καλεί την Επιτροπή να µελετήσει 

µέτρα για συγκεκριµένη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες σύµφωνα µε παλαιότερες εντολές 

που έχει εγκρίνει το Συµβούλιο. Η αποτελεσµατικότητα των συµφωνιών επανεισδοχής της 

ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί, ως µέρος της συνολικής εξωτερικής πολιτικής της. Η ολοκλήρωση 

των διαπραγµατεύσεων για τις συµφωνίες επανεισδοχής ΕΚ µε τις κύριες χώρες καταγωγής 

και διέλευσης, όπως η Λιβύη και η Τουρκία, αποτελεί προτεραιότητα. Μέχρι τότε, θα πρέπει 

να εξακολουθούν να εφαρµόζονται δεόντως οι υφιστάµενες διµερείς συµφωνίες. 

 

39. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει το Συµβούλιο να συνεκτιµήσει πλήρως τα ανωτέρω 

κατά την εκπόνηση του νέου πολυετούς προγράµµατος-πλαισίου στο Χώρο της Ελευθερίας, 

Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

περαιτέρω προτάσεις για την επόµενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, µε γνώµονα την 

ορθή αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών. 

 

 

V. Εξωτερικές σχέσεις 

 

40. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθέτησε δηλώσεις για το Πακιστάν και το Αφγανιστάν 

(Παράρτηµα 5), για τη Βιρµανία/Μιανµάρ (Παράρτηµα 6), για τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της 

Κορέας (Παράρτηµα 7) και για το Ιράν (Παράρτηµα 8). 

 

41. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δροµολόγηση της 

Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και επαναλαµβάνει την πεποίθησή του ότι η περαιτέρω 

υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας, τόσο στη διµερή όσο και στην πολυµερή της διάσταση, 

είναι σηµαντική και αµοιβαίως επωφελής για την ΕΕ και τους ανατολικοευρωπαίους εταίρους 

της, παρέχοντας ευηµερία και σταθερότητα στους πολίτες όλων των ενδιαφερόµενων χωρών. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και τις επερχόµενες Προεδρίες να 

εξακολουθήσουν τις εργασίες τους σύµφωνα µε την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής της 

Πράγας της 7ης Μαΐου 2009. 
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42. Η ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής παραµένει πρώτη προτεραιότητα για την ΕΕ 

το 2009. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπογράφει τα συµπεράσµατα που υιοθέτησε το 

Συµβούλιο στις 15 Ιουνίου. 

 

43. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει τη στρατηγική σηµασία των διατλαντικών 

σχέσεων η οποία υπογραµµίστηκε κατά την άτυπη σύνοδο ΕΕ-ΗΠΑ που διεξήχθη στις 5 

Απριλίου 2009 στην Πράγα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την κοινή δήλωση της 15ης 

Ιουνίου του 2009 σχετικά µε το κλείσιµο του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναµο, η οποία 

σηµατοδοτεί µια ισχυρή περαιτέρω ώθηση στη συνεργασία για την καταπολέµηση της 

τροµοκρατίας µε βάση τις κοινές αξίες, το διεθνές δίκαιο, τον σεβασµό των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και το κράτος δικαίου. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την 

πρόταση των ΗΠΑ για ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ σε ενεργειακά 

ζητήµατα. Προσβλέπει επίσης στην εµβάθυνση της συνεργασίας του µε τις ΗΠΑ στο θέµα 

της κλιµατικής αλλαγής, σε περιφερειακά, οικονοµικά θέµατα και στο θέµα της ανάπτυξης. 

 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ 27 ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΤΗΣ ΕΕ, ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 

 

Οι Αρχηγοί Κράτους/Κυβερνήσεως των 27 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων οι 

κυβερνήσεις έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, 

 

Σηµειώνοντας τα αποτελέσµατα του ιρλανδικού δηµοψηφίσµατος της 12ης Ιουνίου 2008 σχετικά 

µε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όπως εκτέθηκαν από τον 

Ιρλανδό Πρωθυπουργό, 

 

Επιθυµώντας να αντιµετωπίσουν τα µελήµατα αυτά σύµφωνα µε την εν λόγω Συνθήκη, 

 

Έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 11ης και 12ης ∆εκεµβρίου 

2008, 

 

Έλαβαν την εξής απόφαση: 

 

ΤΜΗΜΑ Α 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

 

Καµία διάταξη της Συνθήκης της Λισσαβώνας µε την οποία προσδίδεται νοµικό κύρος στο Χάρτη 

των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε καµία διάταξη της εν λόγω 

Συνθήκης σχετικά µε τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, δεν επηρεάζει καθ' 

οιονδήποτε τρόπο την εµβέλεια και τη δυνατότητα εφαρµογής της προστασίας του δικαιώµατος 

στη ζωή που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 εδάφια 1, 2 και 3, της προστασίας της 

οικογένειας που αναφέρεται στο άρθρο 41 και της προστασίας των δικαιωµάτων όσον αφορά την 

παιδεία που αναφέρονται στο άρθρο 42 και το άρθρο 44 παράγραφος 2 εδάφια 4 και 5 του 

Ιρλανδικού Συντάγµατος. 
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ΤΜΗΜΑ Β 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας δεν µεταβάλλει, κατά κανένα τρόπο και για κανένα κράτος µέλος, την 

έκταση ή την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης σε θέµατα φορολογίας. 

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ 

 

Η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώµονα τις αρχές της δηµοκρατίας, του κράτους 

δικαίου, της οικουµενικότητας και του αδιαιρέτου των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των 

θεµελιωδών ελευθεριών, το σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της 

αλληλεγγύης, και το σεβασµό των αρχών του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και του διεθνούς 

δικαίου. 

 

Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας της Ένωσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινής 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και παρέχει στην Ένωση την επιχειρησιακή 

ικανότητα να αναλαµβάνει αποστολές εκτός της Ένωσης για τη διατήρηση της ειρήνης, την 

πρόληψη συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύµφωνα µε τις αρχές του 

Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. 

 

∆εν θίγει την πολιτική ασφάλειας και άµυνας ενός εκάστου κράτους µέλους περιλαµβανοµένης και 

της Ιρλανδίας, ή τις υποχρεώσεις οιουδήποτε κράτους µέλους. 

 

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας δεν επηρεάζει ούτε θίγει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της παραδοσιακής 

πολιτικής στρατιωτικής ουδετερότητας της Ιρλανδίας. 

 

Εναπόκειται στα κράτη µέλη - περιλαµβανοµένης της Ιρλανδίας, µε πνεύµα αλληλεγγύης και µε 

την επιφύλαξη της παραδοσιακής της πολιτικής στρατιωτικής ουδετερότητας - να καθορίζει τη 

φύση της βοήθειας ή συνδροµής, που θα παρέχει σε κράτος µέλος που δέχεται τροµοκρατική 

επίθεση ή ένοπλη επίθεση στο έδαφός του. 
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Οιαδήποτε απόφαση για µετάβαση σε κοινή άµυνα θα απαιτεί οµόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου. Θα εναπόκειται στα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένης της Ιρλανδίας, να 

αποφασίσουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβώνας και βάσει των οικείων 

συνταγµατικών κανόνων, αν θα υιοθετήσουν κοινή άµυνα ή όχι. 

 

Καµία διάταξη του παρόντος τµήµατος δεν επηρεάζει ούτε θίγει τη θέση ή την πολιτική οιουδήποτε 

άλλου κράτους µέλους όσον αφορά την ασφάλεια και την άµυνα. 

 

Επίσης, εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος να αποφασίζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης 

της Λισσαβώνας και τους τυχόν εθνικούς νοµικούς κανόνες, κατά πόσον θα συµµετάσχει σε µόνιµη 

διαρθρωµένη συνεργασία ή στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας. 

 

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας δεν προβλέπει τη δηµιουργία ευρωπαϊκού στρατού ούτε τη 

στρατολόγηση σε οιοδήποτε στρατιωτικό µόρφωµα. 

 

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας δεν θίγει το δικαίωµα της Ιρλανδίας ή οιουδήποτε άλλου κράτους 

µέλους να καθορίζουν τη φύση και το ύψος των δαπανών τους για άµυνα και ασφάλεια και τη φύση 

των αµυντικών ικανοτήτων τους. 

 

Θα εναπόκειται στην Ιρλανδία ή οιοδήποτε άλλο κράτος µέλος να αποφασίζουν, σύµφωνα µε τους 

τυχόν εθνικούς νοµικούς κανόνες, κατά πόσον θα συµµετάσχουν σε οιαδήποτε στρατιωτική 

επιχείρηση ή όχι. 

 

 

ΤΜΗΜΑ ∆ 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ίδια ηµεροµηνία µε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας. 

 

 

________________________ 
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη µεγάλη σηµασία που αποδίδει η Ένωση στα ακόλουθα: 

• κοινωνική πρόοδο και προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, 

• δηµόσιες υπηρεσίες, 

• ευθύνη των κρατών µελών για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας, 

• ουσιαστικό ρόλο και ευρεία διακριτική ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και 

τοπικών αρχών όσον αφορά την παροχή, την ανάθεση και την οργάνωση υπηρεσιών 

γενικού συµφέροντος µη οικονοµικού χαρακτήρα. 

 

Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι είναι σηµαντικό να τηρούνται το 

συνολικό πλαίσιο και οι διατάξεις των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προκειµένου να τονίσει αυτό, υπενθυµίζει ότι οι Συνθήκες, όπως 

τροποποιούνται από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας: 

 

• εγκαθιδρύουν µια εσωτερική αγορά και επιδιώκουν την αειφόρο ανάπτυξη της 

Ευρώπης µε γνώµονα την ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των 

τιµών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονοµία της αγοράς, µε στόχο την πλήρη 

απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και 

βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, 

 

• εκφράζουν τις αξίες της Ένωσης, 

 

• αναγνωρίζουν τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στο Χάρτη 

των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της 

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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• αποσκοπούν στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και των κοινωνικών 

διακρίσεων, και στην προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας, της 

ισότητας ανδρών και γυναικών, της αλληλεγγύης µεταξύ γενεών και της προστασίας 

των δικαιωµάτων του παιδιού, 

 

• υποχρεώνουν την Ένωση, κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή των πολιτικών και 

των δράσεών της, να συνεκτιµά τις απαιτήσεις που συνδέονται µε την προαγωγή 

υψηλού επιπέδου απασχόλησης, µε τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής 

προστασίας, µε την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και µε υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 

 

• περιλαµβάνουν, ως κοινή αξία της Ένωσης, τον ουσιώδη ρόλο και την ευρεία 

διακριτική ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών για την παροχή, 

την ανάθεση και την οργάνωση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος όσο το 

δυνατόν εγγύτερα στις ανάγκες των χρηστών, 

 

• ουδόλως επηρεάζουν την αρµοδιότητα των κρατών µελών όσον αφορά την παροχή, την 

ανάθεση και την οργάνωση υπηρεσιών γενικού συµφέροντος µη οικονοµικού 

χαρακτήρα, 

 

• ορίζουν ότι το Συµβούλιο, όταν ενεργεί στον τοµέα της κοινής εµπορικής πολιτικής, 

πρέπει να ενεργεί οµόφωνα κατά τη διαπραγµάτευση και τη σύναψη διεθνών 

συµφωνιών στον τοµέα του εµπορίου κοινωνικών, εκπαιδευτικών και υγειονοµικών 

υπηρεσιών, όταν υπάρχει κίνδυνος οι συµφωνίες αυτές να επιφέρουν σοβαρή διατάραξη 

της οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών σε εθνικό επίπεδο και να θιγούν οι ευθύνες των 

κρατών µελών όσον αφορά την παροχή τους, και 

 
• ορίζουν ότι η Ένωση αναγνωρίζει και προάγει το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο 

επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διευκολύνει το µεταξύ τους διάλογο, 

λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλοµορφία των εθνικών συστηµάτων και σεβόµενη την 

αυτονοµία των κοινωνικών εταίρων. 

 
_______________ 
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ΕΘΝΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 

Η Ιρλανδία διακηρύσσει άλλη µια φορά την προσήλωσή της στους στόχους και τις αρχές του 

Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, ο οποίος αναθέτει στο Συµβούλιο Ασφαλείας των 

Ηνωµένων Εθνών την κύρια ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. 

 

Η Ιρλανδία υπενθυµίζει τη δέσµευσή της ως προς την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέσµευση την οποία έχει πλέον ή άπαξ εγκρίνει µε 

δηµοψήφισµα ο ιρλανδικός λαός. 

 

Η Ιρλανδία επιβεβαιώνει ότι η συµµετοχή της στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θίγει την πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας που εκ 

παραδόσεως ακολουθεί. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά σαφές ότι η κοινή πολιτική 

ασφάλειας και άµυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επηρεάζει την ιδιαιτερότητα της πολιτικής 

ασφάλειας και άµυνας ορισµένων κρατών µελών. 

 

Σύµφωνα µε την παραδοσιακή της πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας, η Ιρλανδία δεν 

δεσµεύεται από καµία υποχρέωση αµοιβαίας άµυνας. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει 

ότι τυχόν απόφαση της Ένωσης για το πέρασµα στην κοινή άµυνα µόνο µε οµόφωνη απόφαση των 

κρατών µελών µπορεί να ληφθεί και θα πρέπει να εκδοθεί σύµφωνα µε τους αντίστοιχους 

συνταγµατικούς τους κανόνες. Το Σύνταγµα της Ιρλανδίας επιτάσσει τη διεξαγωγή δηµοψηφί-

σµατος για την έκδοση οποιασδήποτε τέτοιας απόφασης που να έχει εφαρµογή και στην Ιρλανδία, 

αυτή δε η συνταγµατική επιταγή δεν πρόκειται να επηρεαστεί αν η Ιρλανδία κυρώσει τη Συνθήκη 

της Λισσαβώνας. 

 

Η Ιρλανδία επαναλαµβάνει την προσήλωσή της στο ιδανικό της ειρήνης και της φιλικής 

συνεργασίας µεταξύ των εθνών, και στην αρχή της ειρηνικής διευθέτησης των διεθνών διαφορών, 

επιβεβαιώνει τη στερρά της δέσµευση υπέρ της πρόληψης των συγκρούσεων, της διευθέτησης των 

προβληµάτων και της ειρηνευτικής δράσης, και υπενθυµίζει τη µέχρι τώρα προσφορά του 

στρατιωτικού και µη στρατιωτικού της προσωπικού εν προκειµένω. 
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Η Ιρλανδία επαναλαµβάνει ότι η συµµετοχή προσωπικού των Ιρλανδικών Αµυντικών ∆υνάµεων σε 

επιχειρήσεις εκτός συνόρων, συµπεριλαµβανοµένων και των επιχειρήσεων που διεξάγονται στα 

πλαίσια της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας, προϋποθέτει (α) την έγκριση της επιχείρησης 

από το Συµβούλιο Ασφαλείας ή τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, (β) τη συµφωνία της 

Κυβέρνησης της Ιρλανδίας, και (γ) την έγκριση της Ιρλανδικής Βουλής, σύµφωνα µε τους νόµους 

της χώρας. 

 

Η Ιρλανδία σηµειώνει ότι τίποτε δεν την υποχρεώνει να συµµετάσχει στη µόνιµη διαρθρωµένη 

συνεργασία κατά τα προβλεπόµενα στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι οποιαδήποτε 

απόφαση περί συµµετοχής της Ιρλανδίας θα προϋποθέτει την έγκριση της Ιρλανδικής Βουλής, 

σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας. 

 

Η Ιρλανδία σηµειώνει επίσης ότι τίποτε δεν την υποχρεώνει να συµµετάσχει στον Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό Άµυνας ή στα επί µέρους σχέδια και προγράµµατα που θα τίθενται σε ενέργεια υπό την 

αιγίδα του. Οποιαδήποτε απόφαση περί συµµετοχής της Ιρλανδίας σε τέτοια σχέδια και 

προγράµµατα θα υπόκειται στην εθνική διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην έγκριση της 

Ιρλανδικής Βουλής, σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας. Η Ιρλανδία δηλώνει ότι θα συµµετέχει 

µόνο σε όσα σχέδια και προγράµµατα συντελούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων που απαιτούνται 

για τη συµµετοχή στις κατ’ εντολή των Ηνωµένων Εθνών αποστολές για τη διατήρηση της ειρήνης, 

την πρόληψη συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύµφωνα µε τις αρχές του 

Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. 

 

Η κατάσταση πραγµάτων που εκτίθεται στην παρούσα δήλωση δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τη 

θέση της Συνθήκης της Λισσαβώνας σε ισχύ. Σε περίπτωση που η Ιρλανδία κυρώσει τη Συνθήκη 

της Λισσαβώνας, η παρούσα δήλωση θα επισυναφθεί στα ιρλανδικά κυρωτικά έγγραφα. 

 

 

________________ 
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Μεταβατικά µέτρα που θα ληφθούν όσον αφορά τη σύνθεση και τον αριθµό των µελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

α) Στις 736 έδρες που κατελήφθησαν κατά τις εκλογές του ΕΚ τον Ιούνιο θα προστεθούν οι 

εξής 18: 

 

Βουλγαρία 1 Κάτω Χώρες 1 

Ισπανία 4 Αυστρία 2 

Γαλλία 2 Πολωνία 1 

Ιταλία 1 Σλοβενία 1 

Λετονία 1 Σουηδία 2 

Μάλτα 1 Ηνωµένο Βασίλειο 1 

 

β) Προκειµένου να καταληφθούν αυτές οι πρόσθετες έδρες, τα προαναφερόµενα κράτη µέλη θα 

ορίσουν τα κατάλληλα πρόσωπα σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία και υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν εκλεγεί µε άµεση καθολική ψηφοφορία, και δη είτε µε εκλογές ad hoc 

είτε βάσει των αποτελεσµάτων των ευρωπαϊκών εκλογών του Ιουνίου 2009, είτε τέλος µε τον 

ορισµό του απαιτούµενου αριθµού ατόµων από το οικείο εθνικό κοινοβούλιο µεταξύ των 

µελών του.1 

 

 

________________________ 

 

                                                 
1  Στην περίπτωση αυτή, θα εφαρµοστεί ο κανόνας που απαγορεύει την πολυθεσία, ο οποίος 

προβλέπεται στην Πράξη περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
µε άµεση και καθολική ψηφοφορία. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη σταθερότητα και την ασφάλεια του 

Αφγανιστάν και του Πακιστάν καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Τόσο το Αφγανιστάν όσο και το 

Πακιστάν αντιµετωπίζουν σύνθετες και επείγουσες προκλήσεις. Μολονότι η ΕΕ επιβεβαιώνει εκ 

νέου τους ειδικούς δεσµούς της µε κάθε µια από τις δύο χώρες ξεχωριστά, κάποιες από τις 

προκλήσεις συνδέονται στενά µεταξύ τους και είναι δυνατό να αντιµετωπιστούν µόνο µε 

συνεργασία όσων ενδιαφέρονται για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη της 

περιοχής. Η ΕΕ χαιρετίζει και συνεχίζει να στηρίζει τον εντεινόµενο διάλογο µεταξύ των 

κυβερνήσεων του Αφγανιστάν και του Πακιστάν και ενθαρρύνει την περαιτέρω ενίσχυση των 

πρόσφατων ενεργειών για τη βελτίωση των σχέσεών τους. 

 

Πακιστάν 

 

Η ΕΕ χαιρετίζει την επιτυχή έκβαση της πρόσφατης συνόδου κορυφής µεταξύ της ΕΕ και του 

Πακιστάν, η οποία σηµατοδοτεί ένα βήµα προόδου προς την ανάπτυξη στρατηγικού διαλόγου. Η 

ΕΕ και το Πακιστάν έχουν διατυπώσει τη δέσµευσή τους στον πρωταρχικό στόχο της 

καταπολέµησης της τροµοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης. Η ΕΕ αναγνωρίζει τη µείζονα 

πρόοδο του Πακιστάν όσον αφορά τη µετάβαση προς τη δηµοκρατική πολιτική διακυβέρνηση και 

θα εξακολουθήσει να συνδράµει στη δηµιουργία θεσµών για την περαιτέρω ενδυνάµωση και 

ενίσχυση των δηµοκρατικών δοµών του Πακιστάν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσµεύθηκε να 

διαθέσει 72 εκατοµµύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια και επιπλέον 50 εκατοµµύρια ευρώ για 

αποκατάσταση και ανασυγκρότηση, δηλαδή συνολικό ποσόν άνω των 120 εκατοµµυρίων ευρώ για 

την υποστήριξη των εκτοπισθέντων στο Πακιστάν. 

 

Η ΕΕ και η Κυβέρνηση του Πακιστάν θα επικεντρωθούν τώρα στη συνέχεια που πρέπει να δοθεί 

µετά τη Σύνοδο κορυφής. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία της 

βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης για την περαιτέρω πρόοδο του Πακιστάν καθώς και της 

σηµαντικής ενίσχυσης των εµπορικών σχέσεων της ΕΕ µε το Πακιστάν, συµπεριλαµβανοµένης της 

ενδεχόµενης σύναψης συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών σε µακροχρόνια προοπτική. Η ΕΕ θα 

ενισχύσει τον ειδικό εµπορικό διάλογο για την προαγωγή των εργασιών. Η ΕΕ θα συνεχίσει να 

στηρίζει τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην προώθηση της απελευθέρωσης του εµπορίου στη 

Νότιο Ασία και θα ενθαρρύνει το Πακιστάν να διευκολύνει το ενδοπεριφερειακό εµπόριο, ιδιαίτερα 

µε την Ινδία και το Αφγανιστάν. 
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Η ΕΕ χαιρετίζει την αποφασιστικότητα του Πακιστάν να εντείνει τις αντιτροµοκρατικές του 

προσπάθειες και αναγνωρίζει τις θυσίες του πακιστανικού λαού και των ενόπλων δυνάµεων, ιδίως 

κατά τις συνεχιζόµενες επιχειρήσεις στην Επαρχία των Βορειοδυτικών Συνόρων. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση εκφράζει την πεποίθηση ότι η επιτυχής έκβαση των επιχειρήσεων θα ενισχύσει σηµαντικά 

τη δηµοκρατικά εκλεγµένη κυβέρνηση στην επίτευξη των πολιτικών και αναπτυξιακών της 

στόχων. Η ΕΕ τονίζει τη σηµασία της άµεσης ανθρωπιστικής ανταπόκρισης στην κρίση της 

περιοχής Swat και είναι έτοιµη να παράσχει περαιτέρω συνδροµή για να επιστρέψουν στις εστίες 

τους οι εκτοπισθέντες. Η ΕΕ θα στηρίξει την κυβέρνηση του Πακιστάν στην εφαρµογή ενός 

συνολικού προγράµµατος αποκατάστασης και ανασυγκρότησης της περιοχής. 

 

Αφγανιστάν 

 

Η ΕΕ επιβεβαιώνει εκ νέου τη µακροπρόθεσµη δέσµευσή της για στήριξη του Αφγανιστάν στην 

πορεία του προς την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευηµερία, τονίζοντας παράλληλα ότι την 

πρωταρχική ευθύνη για την ανάπτυξη της χώρας φέρουν οι αφγανικές αρχές. 

 

Αναγνωρίζοντας το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η πρώτη εκλογική 

διαδικασία στο Αφγανιστάν, η ΕΕ προσδίδει ύψιστη σηµασία στη διεξαγωγή αξιόπιστων, ασφαλών 

και χωρίς αποκλεισµούς προεδρικών και επαρχιακών εκλογών στο Αφγανιστάν σύµφωνα µε τα 

διεθνή πρότυπα, κάτι που θα ενίσχυε τη στήριξη του αφγανικού λαού προς τους θεσµούς της χώρας 

του. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, το κράτος να ασκήσει την εξουσία του µε αµεροληψία και 

ακεραιότητα για να διασφαλίσει την ίση µεταχείριση όλων των υποψηφίων. Η πολιτική νοµιµότητα 

αποτελεί τον πυρήνα της περαιτέρω προόδου στο Αφγανιστάν. Οι Αφγανοί πολιτικοί έχουν να 

διαδραµατίσουν πολύ σηµαντικό ρόλο απευθυνόµενοι στους ψηφοφόρους και παροτρύνοντάς τους 

να ασκήσουν το δικαίωµά τους να αναδείξουν τους ηγέτες τους µε τη συµµετοχή τους στις 

αφγανικές εκλογές. Η ΕΕ καλεί επίσης τους υποψηφίους να εκµεταλλευτούν την προεκλογική 

περίοδο για να παρουσιάσουν προγράµµατα πολιτικής που θα ενηµερώνουν και θα καλούν το λαό 

να συµµετάσχει στην πολιτική διαδικασία. Ως µέρος των διεθνών της προσπαθειών, η ΕΕ 

παραµένει προσηλωµένη στη στήριξη των εκλογών και θα αποστείλει οµάδα διεθνών παρατηρητών 

στο Αφγανιστάν. 
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Η ΕΕ παραµένει προσηλωµένη στην προώθηση του κράτους δικαίου και της χρηστής 

διακυβέρνησης στο Αφγανιστάν και προτρέπει την κυβέρνηση της χώρας να δώσει ύψιστη 

προτεραιότητα στην επίτευξη σηµαντικής προόδου στον τοµέα αυτόν, ειδικότερα σε επίπεδο 

επαρχιών. Η ανάπτυξη υποδοµών και η ανάληψη ιδίας ευθύνης, τόσο στο πλαίσιο της αστυνοµίας 

όσο και στους µη στρατιωτικούς τοµείς, αποτελούν βασικούς στόχους της δέσµευσης της ΕΕ στο 

Αφγανιστάν. Υπό αυτό το πρίσµα, η αστυνοµική αποστολή της ΕΕ EUPOL Afghanistan, συνιστά 

σηµαντική συµβολή της ενεργού δέσµευσης της ΕΕ στο Αφγανιστάν και έχει επί του παρόντος 

εντολή να διαθέσει έως και 400 στελέχη διεθνούς προσωπικού για την παροχή εποπτείας, 

καθοδήγησης, συµβουλών και εκπαίδευσης στον αστυνοµικό τοµέα καθώς και στον ευρύτερο 

τοµέα του κράτους δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία της προοπτικής 

ανάπτυξης Ευρωπαϊκής ∆ύναµης Χωροφυλακής στο Αφγανιστάν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

αποστολής του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν (ΝΤΜΑ), ως συµπληρωµατικής πρωτοβουλίας στην 

ανάπτυξη των αστυνοµικών δυνατοτήτων. Η ΕΕ θα παραµείνει προσηλωµένη στη δέσµευσή της 

που ανέλαβε τον Μάρτιο, δηλαδή να εξετάσει τι µπορεί να γίνει σε στρατηγικό και πρακτικό 

επίπεδο για τη δηµιουργία αφγανικών υποδοµών προς υλοποίηση του κράτους δικαίου και για την 

παροχή συνδροµής στην αφγανική κυβέρνηση, ώστε να ενισχυθούν ο εκ µέρους της σεβασµός των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η διακυβέρνηση. 

 

Η ΕΕ υπογραµµίζει ότι το Σύµφωνο για το Αφγανιστάν και η Αφγανική Εθνική Αναπτυξιακή 

Στρατηγική εξακολουθούν να παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο για την πολιτική, κοινωνική και 

οικονοµική ανάπτυξη του Αφγανιστάν, µε το συντονιστικό ρόλο της Αποστολής βοηθείας των ΗΕ 

στο Αφγανιστάν να βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας. Υπό αυτό 

το πρίσµα, η  ΕΕ, ως βασικός εταίρος για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη, προτίθεται να 

ενισχύσει και να εδραιώσει τη δέσµευσή της στο Αφγανιστάν, µέσα από τις δράσεις της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών. 

 

 

_______________________ 
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∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΡΜΑΝΙΑ/ΜΙΑΝΜΑΡ 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά την άµεση και άνευ όρων ελευθέρωση της Aung San Suu Kyi, η 

οποία ακαταπόνητα υπερασπίζει τις οικουµενικές αξίες της ελευθερίας και της δηµοκρατίας. Εάν 

δεν ελευθερωθεί, µαζί µε όλους τους άλλους πολιτικούς κρατουµένους, η αξιοπιστία των εκλογών 

του 2010 θα υπονοµευθεί ακόµα περισσότερο. Η ΕΕ θα αντιδράσει µε επιπρόσθετα στοχευµένα 

µέτρα. Προτρέπουµε τη Βιρµανία/Μιανµάρ να δροµολογήσει µια γνήσια µετάβαση προς τη 

δηµοκρατία, κοµίζοντας στο λαό της ειρήνη και ευηµερία. 

 

Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τις σαφείς εκκλήσεις γειτονικών χωρών για 

ελεύθερη, αµερόληπτη και δίχως αποκλεισµούς πολιτική διαδικασία. Επιπλέον, η ΕΕ 

επαναλαµβάνει εν προκειµένω ότι στηρίζει αναφανδόν την αποστολή καλών υπηρεσιών των ΗΕ 

και την προσωπική δέσµευση του Γενικού Γραµµατέα κ. Ban Ki Moon, συµπεριλαµβανοµένης της 

επίσκεψής του στη Βιρµανία/Μιανµάρ σύντοµα. 

 

 

 

________________________ 
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∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (Λ∆Κ) 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταδικάζει αυστηρά την πιο πρόσφατη πυρηνική δοκιµή και τις 

εκτοξεύσεις που χρησιµοποιούν τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων στις οποίες προέβη η Λ∆Κ. 

Αυτές οι παραβιάσεις των αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας συνιστούν σοβαρή απειλή για 

την ειρήνη και τη σταθερότητα στην κορεατική χερσόνησο καθώς και για την περιφερειακή και τη 

διεθνή ασφάλεια. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την οµόφωνη έγκριση της απόφασης 1874 

του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών µε την οποία ενισχύονται οι διεθνείς κυρώσεις 

έναντι της ηγεσίας της Λ∆Κ. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να µετουσιώσουν σε 

πράξη αυτή την απόφαση σθεναρά και χωρίς καθυστέρηση προκειµένου να ενισχυθούν τα µέτρα 

καταναγκασµού έναντι των ηγετών της Βόρειας Κορέας και των οντοτήτων που συνδέονται µε 

αυτούς. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιµένει στη σηµασία ταχείας και αποτελεσµατικής εφαρµογής 

όλων αυτών των µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αναφέρονται σε επιθεωρήσεις φορτίων 

προς ή/και από τη Λ∆Κ. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τη Λ∆Κ να απέχει από κάθε παραβίαση των σχετικών αποφάσεων 

του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, να εφαρµόσει τις σχετικές αποφάσεις του και 

να προσέλθει σε διάλογο και συνεργασία, καθώς και σε ταχεία επανάληψη των Εξαµερών 

συνοµιλιών. 

 

 

________________________ 
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∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπέγραψε τα συµπεράσµατα που υιοθέτησε το Συµβούλιο στις 

15 Ιουνίου. Τονίζει ότι το αποτέλεσµα των ιρανικών εκλογών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 

προσδοκίες και τις επιλογές του ιρανικού λαού. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει ότι τα 

ερωτήµατα που αφορούν τη διεξαγωγή των εκλογών είναι θέµατα που θα πρέπει να διερευνήσουν 

οι ιρανικές αρχές. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί µε ιδιαίτερη ανησυχία την αντιµετώπιση των διαµαρτυριών σε 

ολόκληρο το Ιράν. Καταδικάζει µε σθένος τη χρήση βίας κατά των διαδηλωτών που κατέληξε στην 

απώλεια ζωών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέτρεψε τις ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν ότι 

παρέχεται σε όλους τους Iρανούς το δικαίωµα να συγκεντρώνονται και να εκφράζονται ειρηνικά. 

Οι αρχές θα πρέπει να απέχουν από τη χρήση βίας κατά των ειρηνικών διαδηλωτών. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο καταδίκασε την καταστολή εις βάρος δηµοσιογράφων, µέσων ενηµέρωσης, 

επικοινωνιών και διαδηλωτών που έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση µε τη σχετικά ανοικτή και 

ελπιδοφόρα περίοδο που προηγήθηκε των εκλογών. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε επίσης τη σηµασία της έναρξης διαλόγου του Ιράν µε τη 

διεθνή κοινότητα για όλα τα επίµαχα ζητήµατα, ειδικότερα όσον αφορά το ζήτηµα του ιρανικού 

πυρηνικού προγράµµατος, µε πνεύµα αµοιβαίου σεβασµού και πλήρους αναγνώρισης των διεθνών 

υποχρεώσεων του Ιράν. 

 

 

________________________ 
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Έγγραφα αναφοράς που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

 

− Έκθεση για την αποτελεσµατικότητα των σχεδίων χρηµατοδοτικής στήριξης, που εγκρίθηκε 

από το Συµβούλιο στις 9 Ιουνίου 2009 (10772/09 + ADD 1) 

 

− Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονοµικής Ανάκαµψης, που εγκρίθηκε από το 

Συµβούλιο στις 9 Ιουνίου 2009 (10771/09) 

 

− Συµπεράσµατα για τη διεθνή χρηµατοδότηση της δράσης για το κλίµα, που εγκρίθηκε από το 

Συµβούλιο στις 9 Ιουνίου 2009 (10827/09) 

 

− Συµπεράσµατα για την ενίσχυση της χρηµατοπιστωτικής εποπτείας της ΕΕ, που εγκρίθηκε 

από το Συµβούλιο στις 9 Ιουνίου 2009 (10862/09) 

 

− Συµπεράσµατα για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, που εγκρίθηκε από το 

Συµβούλιο στις 15 Ιουνίου 2009 (11046/09) 

 

− Έκθεση της Προεδρίας ΕΠΑΑ (10748/09) 

 

− Συµπεράσµατα µε θέµα «Ευρωπαϊκή συνείδηση και ολοκληρωτισµός» που εγκρίθηκαν από 

το Συµβούλιο στις 15 Ιουνίου 2009 (10710/1/09 REV 1) 
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