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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίαση της 30 Ιανουαρίου 2003, o Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι 
η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και 
Αµυντικής Πολιτικής είχε εξουσιοδοτηθεί να συντάξει έκθεση πρωτοβουλίας σύµφωνα µε το 
άρθρο 163 του Κανονισµού   σχετικά µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 
Κοπεγχάγης σε σχέση µε τις διαπραγµατεύσεις για τη διεύρυνση. 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 13 Φεβρουαρίου 2003, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι είχε επίσης παραπέµψει το θέµα στην Επιτροπή Νοµικών 
Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς και, στις 13 Μαρτίου 2003, σε όλες τις άλλες 
ενδιαφερόµενες επιτροπές. 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 21 Ιανουαρίου 2003, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής όρισε εισηγητή 
τον Elmar Brok. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 18 Φεβρουαρίου και 17 και 19 Μαρτίου 2003 η επιτροπή 
εξέτασε το σχέδιο έκθεσης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε την πρόταση ψηφίσµατος µε 55 
ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 1 αποχή. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Elmar Brok, πρόεδρος και εισηγητής· 
Χρήστος Ζαχαράκης, αντιπρόεδρος·; Αλέξανδρος Αλαβάνος (αναπλ. Sami Naïr), Ole 
Andreasen, Per-Arne Arvidsson, Αλέξανδρος Μπάλτας, André Brie, Véronique De Keyser, 
Rosa M. Díez González, James E.M. Elles (αναπλ. John Walls Cushnahan), Hélène Flautre 
(αναπλ.  Joost Lagendijk), Glyn Ford, Pernille Frahm (αναπλ. Luigi Vinci), Michael Gahler, 
Per Gahrton, Gerardo Galeote Quecedo, Jas Gawronski, Vitaliano Gemelli (αναπλ. Armin 
Laschet), Alfred Gomolka, Vasco Graça Moura (αναπλ. Amalia Sartori), Klaus Hänsch, 
Magdalene Hoff, Ulpu Iivari (αναπλ. Catherine Lalumière), Ευστράτιος Κόρακας, Nelly 
Maes (αναπλ. Reinhold Messner), Cecilia Malmström, Pedro Marset Campos, Hugues Martin, 
Linda McAvan, Emilio Menéndez del Valle, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, 
Raimon Obiols i Germà, Arie M. Oostlander, Doris Pack (αναπλ. Alain Lamassoure), Hans-
Gert Poettering (αναπλ. Karl von Wogau), Jacques F. Poos, Bernd Posselt (αναπλ. Franco 
Marini), Reinhard Rack (αναπλ. José Pacheco Pereira, σύµφωνα µε το άρθρο 153, 
παράγραφος 2, του Κανονισµού), José Ribeiro e Castro (αναπλ. Jean-Charles Marchiani, 
σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), Luís Queiró, Lennart Sacrédeus 
(αναπλ. David Sumberg), Jannis Sakellariou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacques 
Santer, Jürgen Schröder, Elisabeth Schroedter, Ursula Stenzel, Ιωάννης Σουλαδάκης, Ilkka 
Suominen, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Gary Titley (αναπλ. Mário Soares), Joan 
Vallvé, Bob van den Bos, Paavo Väyrynen, Demetrio Volcic, Jan Marinus Wiersma και Matti 
Wuori. 

Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισµών, της Επιτροπής Ελευθεριών και 
∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής 
Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς και της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων 
επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση. 

Η έκθεση κατατέθηκε στις 24 Μαρτίου 2003. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου της Κοπεγχάγης σε σχέση µε τις διαπραγµατεύσεις για τη διεύρυνση 
(2003/2014(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τις αιτήσεις της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, 
της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της 
Σλοβενίας και της Σλοβακίας να γίνουν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης στις 
12-13 ∆εκεµβρίου 2002, 

– έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής (CΟΜ (2003) 79)1, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συνθήκης προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της 
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, 
της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας,  της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

– έχοντας υπόψη όλα τα προηγούµενα ψηφίσµατα και τις εκθέσεις του από την έναρξη 
της διαδικασίας της διεύρυνσης καθώς και τις τακτικές εκθέσεις προόδου της 
Επιτροπής, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 163 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής  και τις γνωµοδοτήσεις της 
Επιτροπής Προϋπολογισµών, της Επιτροπής Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των 
Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων 
και Εσωτερικής Αγοράς και της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων 
(A5-0081/2003), 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε συνέπεια υποστήριζε την ταχεία 
διεύρυνση υπογραµµίζοντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης κατά την αξιολόγηση της 
εκπλήρωσης των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, ως προς την οποία κάθε υποψήφια χώρα 
πρέπει να κριθεί µε βάση την αξία της, 

B. εκτιµώντας ότι η πέµπτη διεύρυνση της Ένωσης αντιπροσωπεύει µια χωρίς 
προηγούµενο πολιτική, οικονοµική και κοινωνική πρόκληση αλλά και ταυτόχρονα 
παρουσιάζει εξαιρετικό δυναµικό για την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξή της και για 
µια ακόµη στενότερη ένωση µεταξύ των κρατών και των λαών της Ευρώπης, 

 
Γ. εκτιµώντας ότι η γενικά θετική και συναινετική έκβαση των διαπραγµατεύσεων 

επέτρεψε να επιτευχθεί συµφωνία σε διάφορα λεπτά ζητήµατα, 

 
1 ΕΕ C δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί. 
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∆. εκτιµώντας ότι οι αξιοσηµείωτες επιδόσεις των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης κατά τη διαδικασία µετασχηµατισµού αξίζουν απεριόριστη 
αναγνώριση και οφείλονται κυρίως στους ανθρώπους που ζουν στις χώρες αυτές, οι 
οποίοι µε µεγάλη υποµονή υποβλήθηκαν σε µια άνευ προηγουµένου διαδικασία 
αλλαγών στον πολιτικό και οικονοµικό τοµέα, 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Συµβούλιο έχει συµπεριλάβει στο σχέδιο της συνθήκης 
προσχώρησης λεπτοµερείς διατάξεις για τα µεταβατικά µέτρα όσον αφορά τους ιδίους 
πόρους και τον προϋπολογισµό 2004 και τα ποσά για την προσωρινή αντιστάθµιση 
στον προϋπολογισµό και την κατ' αποκοπή ταµειακή διευκόλυνση που πρέπει να 
πληρωθούν από τον προϋπολογισµό ΕΕ προς τα νέα κράτη µέλη, 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Συµβούλιο έχει ορίσει ανώτατα όρια προσθέτων πιστώσεων 
για τις κατηγορίες 1, 2, 3 και 5 των δηµοσιονοµικών προοπτικών που σχετίζονται µε τη 
διεύρυνση σύµφωνα µε το άρθρο 32 και το Παράρτηµα XV του σχεδίου της συνθήκης 
προσχώρησης, 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
προβλέπει διαδικασία προς καθορισµό του ύψους του ετησίου γενικού προϋπολογισµού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν 
συµπληρώσει µε την διοργανική συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999 όπου περιέχονται και 
οι δηµοσιονοµικές προοπτικές για την περίοδο 2000-2006, 

1. χαιρετίζει την ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης να 
ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε δέκα υποψήφιες χώρες, κάτι το 
οποίο θα επιτρέψει στις εν λόγω χώρες να γίνουν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η 
Μαΐου 2004, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κύρωσης· 

2. επισηµαίνει ότι η απόφαση αυτή αποδεικνύει ότι η διαδικασία διεύρυνσης που τέθηκε 
σε κίνηση µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου το 1997 και ενισχύθηκε το 
1999 µε τα συµπεράσµατα του Ελσίνκι, δηµιούργησε τη δυναµική που ενθάρρυνε τις 
δέκα χώρες να πραγµατοποιήσουν σταθερές προόδους και τελικά να εκπληρώσουν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΕ· 

3. υπενθυµίζει στο Συµβούλιο να τηρεί τις δηµοσιονοµικές διατάξεις του άρθρου 272 της 
Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τις διατάξεις του σηµείου 25 
της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999, όπου ορίζεται ότι "όταν η Ένωση 
διευρυνθεί µε την προσχώρηση νέων κρατών µελών … το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο … θα προσαρµόσουν από κοινού τις δηµοσιονοµικές προοπτικές ώστε να 
ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών οι οποίες προκύπτουν από τη διεύρυνση αυτή"· 

4. δηλώνει ότι ο καθορισµός των ανωτάτων ποσών για τους προϋπολογισµούς της ΕΕ 
2004, 2005 και 2006 µονοµερώς από το Συµβούλιο θα αντέβαινε στις διατάξεις της 
Συνθήκης ΕΚ· θεωρεί ως εκ τούτου ότι τα ποσά που έχουν εγγραφεί στο Παράρτηµα 
XV του σχεδίου της συνθήκης προσχώρησης συνιστούν το ελάχιστο κατώφλι που 
απαιτείται για την προσαρµογή των δηµοσιονοµικών προοπτικών, οι οποίες είναι προς 
διαπραγµάτευση µε το Συµβούλιο· 

5. υπογραµµίζει ότι η προσχώρηση των δέκα νέων κρατών µελών θα αποτελέσει 
σηµαντικό βήµα για την οικοδόµηση µιας ακόµα ισχυρότερης και πιο αποτελεσµατικής 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι απαραίτητη για την περαιτέρω σταθεροποίηση 
ολόκληρης της Ηπείρου, την εδραίωση της δηµοκρατίας, και της ειρήνης, την ενίσχυση 
της οικονοµίας και της αειφόρου ανάπτυξης και την ενσωµάτωση µιας πολιτιστικής και 
ανθρώπινης διάστασης µε βάση τις κοινές αξίες της ελευθερίας, του σεβασµού των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου· 

6. αναγνωρίζει ότι η ειρήνη και η ασφάλεια υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για την 
απόφαση των υποψηφίων χωρών να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι, για τον 
λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερη ευθύνη όσον αφορά την ενίσχυση των 
διατλαντικών δεσµών και, ειδικότερα, τις σχέσεις µεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, σύµφωνα µε 
τα ψηφίσµατά του της 10ης Απριλίου και της 15ης Μαΐου 2002, εις τρόπον ώστε να 
µην διαψεύσει τις θεµιτές προσδοκίες των λαών των χωρών αυτών· 

7. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ επεκτείνει µε τον τρόπο αυτό το πολιτικό πεδίο, 
εξασφαλίζοντας ότι όλα τα ζητήµατα και οι διαφωνίες µεταξύ των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ηπείρου µπορούν να αντιµετωπίζονται µε διαπραγµατεύσεις και οι 
αποφάσεις να λαµβάνονται από κοινούς θεσµούς· 

8. αναµένει ότι στο πνεύµα αυτό θα επιτευχθεί συµφωνία για την ενοποίηση της Κύπρου· 

9. πιστεύει ότι τα νέα κράτη µέλη, µέσα από τις ιδιαίτερες εµπειρίες τους, θα µπορέσουν 
να προσθέσουν νέες προοπτικές στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, γεγονός 
που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη συνοχή της Ευρώπης· 

10. επιµένει ότι η διευρυµένη Ένωση θα πρέπει να οµιλεί µε µία φωνή στα ζητήµατα της 
διεθνούς πολιτικής και θα πρέπει να ενισχύει το κύρος της ΕΕ στην παγκόσµια πολιτική 
σκηνή ως µοναδικό τρόπο για να εξασφαλισθεί η επιρροή των πολιτών της Ευρώπης· 
επαναλαµβάνει προς το Συµβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη την ανάγκη για 
την ενίσχυση όλων των µηχανισµών που θα οδηγήσουν σταδιακά στην δηµιουργία µιας 
κοινής ευρωπαϊκής διπλωµατικής υπηρεσίας στο πλαίσιο της Επιτροπής, η οποία θα 
περιλαµβάνει προσωπικό και υπαλλήλους από τα θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη 
της Ένωσης, προκειµένου να διαµορφωθεί µία κοινή στρατηγική και διοικητική 
αντίληψη στο επίπεδο των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης· 

 
11. αναγνωρίζει ότι η ένταξη των δέκα νέων χωρών θα επηρεάσει τη γεωπολιτική θέση της 

Ένωσης αλλά τονίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να εξασθενίσει την εσωτερική συνοχή ή τη 
σηµασία της Ένωσης συνολικά· για το λόγο αυτό, καλεί τα νυν και µελλοντικά κράτη 
µέλη να συνεργασθούν ήδη ενεργώς για τη διαµόρφωση και υλοποίηση µιας Κοινής 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας· υπενθυµίζει στα νυν και µελλοντικά 
κράτη µέλη τις σαφείς υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 11 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση· υπογραµµίζει εκ νέου τη θεµελιώδη σηµασία της ισοτιµίας 
όλων των κρατών µελών· 

 
12. αναγνωρίζει τις ευκαιρίες που µπορούν να προσφέρουν οι ειδικές σχέσεις των νέων 

κρατών µελών µε συγκεκριµένες περιοχές του κόσµου· 

13. υπογραµµίζει ότι η Μεσόγειος καθίσταται µετά την διεύρυνση το εγγύτερο στρατηγικό 
και πολιτισµικό όριο της διευρυµένης Ένωσης·  

14. κατανοεί ότι τα νέα κράτη µέλη θα φέρουν µαζί τους ειδικές εσωτερικές καταστάσεις, 
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οι οποίες σε µεγάλο βαθµό κατέστη δυνατό να αντιµετωπιστούν στις διαπραγµατεύσεις 
προσχώρησης· επισηµαίνει, ωστόσο, ότι σε όλες τις χώρες υπάρχουν εκκρεµή 
προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν µέσα σε καθορισµένες µεταβατικές περιόδους 
που πρέπει να γίνουν σεβαστές· 

15. βασίζεται στην προθυµία και τη δυνατότητα των νέων µελών να εκπληρώσουν τις 
δεσµεύσεις που ανέλαβαν και να επανορθώσουν τις εναποµένουσες αδυναµίες που 
εντοπίζονται από την Επιτροπή στην τελευταία τακτική της έκθεση· υπογραµµίζει τη 
σηµασία να συνεχιστούν οι προσπάθειες στους τοµείς όπου το κοινοτικό κεκτηµένο 
πρέπει να εφαρµοσθεί ικανοποιητικά ήδη από την ηµέρα της προσχώρησης· 

16. υποστηρίζει ότι ελήφθη δεόντως υπόψη η ικανότητα των υποψηφίων χωρών να 
χρησιµοποιούν και να κατανέµουν ορθολογικά τους διαθέσιµους πόρους, τα δε νέα 
κράτη µέλη πρέπει να επιταχύνουν τον σχεδιασµό των προγραµµάτων τους για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, ούτως ώστε να µπορέσει να γίνει άµεση εκταµίευση όλων των 
πιστώσεων που θα διατεθούν στο µέλλον από τη στιγµή της προσχωρήσεως το 2004· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα 15 κράτη µέλη της ΕΕ να χορηγήσουν στις 
ενδιαφερόµενες χώρες κατάλληλη τεχνική και διοικητική βοήθεια· επιβεβαιώνει ότι 
είναι ανάγκη να χορηγηθεί στα εν λόγω κράτη, ακόµη και µετά την προσχώρηση,  το 
πλήρες ποσόν των πιστώσεων SAPARD που είχαν προβλεφθεί το 1999 για την περίοδο 
2000-2006· 

17. υπογραµµίζει τη σηµασία της διαδικασίας παρακολούθησης εκ µέρους της Επιτροπής, 
διαδικασία την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να παρακολουθεί 
ενεργητικά και να ενισχύει, προς το συµφέρον όλων των συµµετεχόντων µερών· 

18. θεωρεί ότι οι "ρήτρες διασφάλισης" πρέπει να γίνουν κατανοητές ως µηχανισµός για 
τον περιορισµό κινδύνων διατάραξης της εσωτερικής αγοράς και όχι ως ένδειξη 
δυσπιστίας απέναντι σε µελλοντικά κράτη µέλη· επαναλαµβάνει το αίτηµά του να 
συµµετάσχει πλήρως στη διαδικασία εφαρµογής των "ρητρών διασφάλισης", οι οποίες 
πρέπει να εφαρµοσθούν ύστερα από απόφαση που θα ληφθεί µε ειδική πλειοψηφία στο 
Συµβούλιο και µε τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

 
19. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι διαπραγµατεύσεις κατέληξαν σε µια χρηµατοδοτική δέσµη 

η οποία εγγυάται ότι κατά τα πρώτα χρόνια µετά την προσχώρηση κανένα κράτος 
µέλος δεν θα βρίσκεται σε χειρότερη θέση από ό,τι πριν από την προσχώρηση· 

20. υπογραµµίζει τον άνευ προηγουµένου χαρακτήρα της παρούσας διεύρυνσης, η οποία 
συνεπάγεται νέες προκλήσεις για την Ένωση· αναγνωρίζει κατά συνέπεια την ανάγκη 
για ισχυρότερη αίσθηση αλληλεγγύης κατά την εφαρµογή των κοινών πολιτικών καθώς 
και για περαιτέρω ενίσχυση των θεσµικών δυνατοτήτων της Ένωσης έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η Ένωση µπορεί να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά· κατά 
συνέπεια καλεί όλα τα κοινοτικά θεσµικά όργανα να αποδυθούν σε εκ θεµελίων 
προβληµατισµό σχετικά µε το πώς µπορούν να επανεστιαστούν οι πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήµατα προτεραιότητας για µια Ένωση 25 κρατών µελών· 
κατά συνέπεια καλεί την Ευρωπαϊκή Συνέλευση να επεξεργαστεί µια σαφή και 
καταληπτή Συνταγµατική Συνθήκη για µια Ένωση µε 25 τουλάχιστον µέλη· 

 
21. προειδοποιεί τα παλαιά και τα νέα κράτη µέλη ότι πρέπει να καταβληθούν επιπλέον 

προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σύνολο της κοινωνίας κάθε µιας από τις 
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προσχωρούσες χώρες θα µπορέσει να δρέψει τα οφέλη από τις διάφορες διαστάσεις της 
ιδιότητας του µέλους της ΕΕ· 

22. επισηµαίνει την ανάγκη να βελτιώσουν οι υποψήφιες χώρες τις ανθρωπιστικές 
πολιτικές σε σχέση µε τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου στο πλαίσιο των πιστώσεων 
που χορηγούνται για τα µεταβατικά µέτρα Σένγκεν που συµφωνήθηκαν στην 
Κοπεγχάγη, συµπεριλαµβανοµένης της υποδοχής των αιτούντων άσυλο και την 
αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα· 

23. υπενθυµίζει στα τρέχοντα και στα µελλοντικά κράτη µέλη ότι η ένταξη δεν είναι 
αυτοσκοπός αλλά αντιπροσωπεύει ένα σηµείο εκκίνησης για περαιτέρω εγχειρήµατα 
ολοκλήρωσης τα οποια εν ευθέτω χρόνο πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στους 
πληθυσµούς όλων των κρατών µελών να απολαµβάνουν συγκρίσιµες και διατηρήσιµες 
δηµοκρατικές κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες· υπογραµµίζει ότι 
η ισότητα των φύλων αποτελεί κεφαλαιώδες και αναπόσπαστο µέρος της οικονοµικής, 
κοινωνικής και δηµοκρατικής ανάπτυξης· 

 
24. ενθαρρύνει τις υποψήφιες χώρες να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα του 

κοινωνικού διαλόγου µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργοδότες έτσι ώστε 
να διευκολυνθεί η εξεύρεση λύσεων για τη µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας µέσα σε 
περιβάλλον κοινωνικής αποδοχής και µε καλύτερα ενηµερωµένη την κοινή γνώµη· 
χαιρετίζει τις αποφάσεις που έχουν υπογραφεί σε εθνικό επίπεδο ως βήµατα σε θετική 
κατεύθυνση και καλεί τα εµπλεκόµενα µέρη να αναλάβουν το µερίδιο ευθύνης που τους 
αναλογεί στη διαδικασία εφαρµογής τους· 

 
25. υπενθυµίζει την ανάγκη να αναπτύξουν οι υποψήφιες χώρες µηχανισµούς και να 

αναλάβουν δράση ώστε να ενισχύουν τη συνεργασία εκατέρωθεν των συνόρων τόσο µε 
τα κράτη µέλη όσο και µε τις γειτονικές υποψήφιες χώρες, έχοντας κατά νου ότι τούτο 
αποτελεί πολιτικό στόχο της ΕΕ· 

26. ζητεί επιµόνως από τα υφιστάµενα και τα νέα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι θα 
διατηρηθούν και ενισχυθούν στη διευρυµένη Ένωση τα ισχύοντα πρότυπα για τους 
ελέγχους των εξαγωγών συµβατικών όπλων, τα οποία έχουν καθορισθεί στο πλαίσιο 
του κώδικα συµπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων· 

27. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι όλες οι υποψήφιες χώρες έχουν υποβάλει στο Κοινοβούλιο 
εκθέσεις σχετικά µε τη διαφθορά και το οργανωµένο έγκληµα· στηρίζει την περαιτέρω 
ανάπτυξη της πολιτικής τους στον εν λόγω τοµέα και θα εξετάσει την σηµειούµενη 
πρόοδο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρακολούθησης· 

28. υπογραµµίζει ότι πολλά από τα νέα κράτη µέλη αποτελούν χώρες προέλευσης, 
διέλευσης και προορισµού όσον αφορά την παράνοµη διακίνηση γυναικών και παιδιών· 
κατά συνέπεια ζητεί επιµόνως από τα τρέχοντα και τα νέα κράτη µέλη να εφαρµόσουν 
την απόφαση πλαίσιο για την καταπολέµηση της διακίνησης ανθρώπινων όντων που 
εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2002, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για την 
αποτελεσµατικότερη δίωξη των διακινητών και την προστασία και την παροχή 
βοήθειας στα θύµατα όπου απαιτείται· 

29. επισηµαίνει ότι τα µελλοντικά κράτη µέλη πρέπει να συνεχίσουν να πραγµατοποιούν 
προόδους στην οικοδόµηση των διοικητικών τους δυνατοτήτων σε όλους τους τοµείς 
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της διοίκησης έτσι ώστε να είναι σε θέση να εφαρµόζουν πλήρως τις πολιτικές της ΕΕ 
σε ισότιµη βάση· 

 
30. επαναλαµβάνει ότι είναι σηµαντικό να ενθαρρυνθεί η ενίσχυση της κοινωνίας των 

πολιτών στα νέα κράτη µέλη και στις υποψήφιες χώρες προς το συµφέρον της 
διατήρησης της δηµοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου και 
ενός µη διεφθαρµένου συστήµατος εξουσίας στις χώρες αυτές· 

31. επαναλαµβάνει παροµοίως ότι πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες των 
δικαστικών αρχών στις υποψήφιες χώρες, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε 
µεµονωµένους πολίτες, εταιρείες και συνεταιρισµούς να επωφεληθούν από το νοµικό 
πλαίσιο της ΕΕ· χαιρετίζει από την άποψη αυτή τη συµφωνηθείσα ειδική ρήτρα 
διασφάλισης σε περίπτωση που ανακύψουν σοβαρά προβλήµατα κατά την υλοποίηση 
της δικαστικής συνεργασίας· 

32. υπογραµµίζει τη σηµασία της κατάλληλης διαχείρισης των ενδεχόµενων 
µεταναστευτικών ρευµάτων στη διευρυµένη Ένωση και επαναλαµβάνει την ανάγκη 
ενίσχυσης του διοικητικού, κοινωνικού και δικαστικού δυναµικού στα νέα κράτη µέλη 
προκειµένου να διασφαλισθούν µια αποτελεσµατική κοινή πολιτική µετανάστευσης 
καθώς και µέτρα για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης· 

33. επαναλαµβάνει ότι όσον αφορά την υλοποίηση, την εκτέλεση και την απονοµή της 
δικαιοσύνης πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος από τις υποψήφιες χώρες για την 
προστασία της εµπορικής και της πνευµατικής ιδιοκτησίας· 

34. υπενθυµίζει ότι η ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης είναι κεφαλαιώδης προκειµένου να 
εξασφαλισθεί το κράτος δικαίου και ότι οι υποψήφιες χώρες πρέπει να συνεχίσουν να 
επαγρυπνούν ώστε να την ενισχύσουν και να επιδιώξουν να επιτύχουν υψηλό επίπεδο 
διαφάνειας, πολιτικά ουδέτερη δηµόσια διοίκηση και πλήρως ανεξάρτητα µέσα 
ενηµέρωσης· 

35. επαναλαµβάνει ότι η καταπολέµηση της απάτης και της διαφθοράς, καθώς και η 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων πρέπει να αποτελούν 
απόλυτες προτεραιότητες σε όλες τις υποψήφιες χώρες και καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίζει ότι όλες οι υποψήφιες χώρες θα δηµιουργήσουν τα κατάλληλα συστήµατα 
λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και εποπτείας· τονίζει ότι οι υποψήφιες χώρες 
πρέπει να ιδρύσουν µονάδες καταπολέµησης της απάτης που θα συνεργάζονται µε την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης και να βελτιώσουν περαιτέρω το 
συντονισµό µεταξύ των εθνικών ελεγκτικών σωµάτων τους και του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου· 

36. αναγνωρίζει ότι έχει σηµειωθεί κάποια πρόοδος σχετικά µε την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των γλωσσικών δικαιωµάτων· επισηµαίνει, ωστόσο, ότι σε 
πολλές υποψήφιες χώρες εξακολουθούν να υφίστανται συνθήκες καταχρήσεων και 
διακρίσεων λόγω αδυναµιών στο δικαστικό και αστυνοµικό σύστηµα και 
επαναλαµβάνει ότι πρέπει να εφαρµόσουν πλήρως τα µέτρα καταπολέµησης των 
διακρίσεων, τα οποία προβλέπονται στο κοινοτικό κεκτηµένο και όπως έχουν ορισθεί 
στο άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ και σύµφωνα µε τον Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων· επιπλέον, ζητεί να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για την 
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καταπολέµηση και τον τερµατισµό της κατάχρησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες που ζουν σε ιδρύµατα στις υποψήφιες χώρες και ζητεί να 
καταργηθεί η προσέγγιση της ιδρυµατοποίησης και να αντικατασταθεί από 
ολοκληρωµένα τοπικής βάσης µέτρα υποστήριξης υπέρ των ατόµων µε ειδικές ανάγκες· 

 
37. θεωρεί δεδοµένο ότι, µετά την προσχώρηση των νέων κρατών µελών, όλοι οι πολίτες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα κράτη µέλη θα έχουν, σύµφωνα µε τις Συνθήκες, τα 
ίδια δικαιώµατα και δεν θα τυγχάνουν διακριτικής µεταχείρισης βάσει νόµων, 
δικαστικών αποφάσεων ή διοικητικών µέτρων· 

 
38. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι οι ενδιαφερόµενες χώρες διεβίβασαν στο Κοινοβούλιο 

έκθεση σχετικά µε τον τρόπο που αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της µειονότητας των 
Ροµά και την πλήρη ένταξή τους στις κοινωνίες τους· ζητεί επιµόνως από όλες τις 
ενδιαφερόµενες υποψήφιες χώρες να συνεργαστούν απολύτως µε τους εκπροσώπους 
των µειονοτήτων των Ροµά· χαιρετίζει το γεγονός ότι σε ορισµένες υποψήφιες χώρες οι 
εκπρόσωποι της µειονότητας των Ροµά διατυπώνουν ενεργητικά τα πολιτικά τους 
αιτήµατα και προτίθενται να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτηµα αυτό, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας παρακολούθησης· 

39. ζητεί την προστασία της µοναδικής περιβαλλοντικής κληρονοµιάς των υποψήφιων 
χωρών, µέσω της πλήρους και έγκαιρης εφαρµογής της κοινοτικής περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας και της ενσωµάτωσης της διάστασης του περιβάλλοντος σε όλες τις 
τοµεακές πολιτικές της ΕΕ· επαναλαµβάνει ότι η χρήση των πιστώσεων της ΕΕ για την 
ανάπτυξη υποδοµών στις υποψήφιες χώρες πρέπει να γίνεται µε τρόπο συµβατό µε την 
κοινοτική νοµοθεσία για το περιβάλλον· 

40. καλεί τις ενδιαφερόµενες χώρες να σεβασθούν τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει στον 
τοµέα της πυρηνικής ενέργειας, όπως εκτίθεται στα κείµενα της συνθήκης 
προσχώρησης· 

41. αναµένει ότι οι εκστρατείες για τα δηµοψηφίσµατα στις υποψήφιες χώρες θα 
χαρακτηριστούν από ανοικτή και διαφανή συζήτηση όλων των ζητηµάτων και µε βάση 
την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση, έτσι ώστε οι πολίτες να µπορούν να επιλέξουν 
συνειδητά σχετικά µε το µέλλον της χώρας τους· 

42. χαιρετίζει τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης, σύµφωνα 
µε τα οποία στόχος της ΕΕ πρέπει να είναι να δεχθεί ως µέλη τη Βουλγαρία και τη 
Ρουµανία έως το έτος 2007, υπό τον όρο ότι αυτές οι χώρες θα συνεχίσουν τον 
εκσυγχρονισµό τους και τις απαραίτητες διαδικασίες µεταρρυθµίσεων και θα 
συµµορφωθούν µε τα κριτήρια της Κοπεγχάγης· θεωρεί την προσχώρηση της 
Ρουµανίας και της Βουλγαρίας ως τµήµα της σηµερινής διαδικασίας προσχώρησης και 
καλεί για το λόγο αυτό τις νέες προσχωρούσες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να 
στηρίξουν θερµά αυτή τη διαδικασία µαζί µε τα νυν 15 κράτη µέλη· 

 
43. χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης να προσφέρει 

περαιτέρω βοήθεια και να ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει µε αποφασιστικότητα 
τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις για συµµόρφωση µε τα πολιτικά κριτήρια, ούτως ώστε 
να καταστεί δυνατό να ληφθεί απόφαση το φθινόπωρο του 2004, βάσει της έκθεσης 
προόδου της Επιτροπής, κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι προϋποθέσεις για την έναρξη 
διαπραγµατεύσεων· υπενθυµίζει στην Τουρκία ότι τα πολιτικά κριτήρια αποτελούν 
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απαράβατο όρο για την ένταξη στην ΕΕ και πρέπει να προηγηθούν της εργασίας για 
υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου· 

 
44. θεωρεί ότι η υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης στις 16 Απριλίου 2003 στην 

Αθήνα θα αποτελέσει ιστορικό γεγονός που θα σηµατοδοτεί τον τερµατισµό της 
διαίρεσης της ηπείρου µας· τονίζει τον ενοποιητικό και εξελικτικό χαρακτήρα της 
διαδικασίας της διεύρυνσης ο οποίος προσφέρει την προοπτική της ένταξης σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες που εκπληρούν τα πολιτικά κριτήρια και δηµιουργεί τη δυνατότητα 
για την προώθηση των µεταρρυθµίσεων, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της ισότητας 
των φύλων, της πολιτικής σταθερότητας, της αειφόρου ανάπτυξης και της οικονοµικής 
ευηµερίας τόσο µέσα στα νέα σύνορα της Ένωσης όσο και πέρα από αυτά· χαιρετίζει 
την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ευρύτερη Ευρώπη, η οποία θα επιτρέψει την 
επεξεργασία απτών πολιτικών και µηχανισµών· επαναλαµβάνει την ευρωπαϊκή 
προοπτική των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων και τη θέση τους ως δυνητικών 
υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ και αναµένει από τις προεδρίες που θα ακολουθήσουν 
να συνεχίσουν και να εντείνουν τη συνεργασία µε τις εν λόγω χώρες, έτσι ώστε να 
προωθηθεί η πληρέστερη δυνατή ενσωµάτωσή τους στον βασικό πολιτικό και 
οικονοµικό κορµό της Ευρώπης· 

 
45. παραµένει προσηλωµένο στην βασική αρχή ότι σε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες µπορεί, 

µακροπρόθεσµα, να δοθεί η δυνατότητα προσχώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια της Κοπεγχάγης· 

 
46. προτείνει για το µέλλον ένα πρότυπο προνοµιακών σχέσεων γειτονίας, όπως ένας 

αναβαθµισµένος Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος ("ΕΟΧ συν") εµπλουτισµένος 
κυρίως µε µια ισχυρή πολιτική διάσταση· 

 
47. επιδοκιµάζει τις προτάσεις της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων που 

επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση· 
 
48. είναι της άποψης ότι όλες οι υποψήφιες χώρες πρέπει να προσχωρήσουν το 

συντοµότερο δυνατό στο Χώρο του Σένγκεν· θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτό πρέπει να 
συµβάλει στην ανάπτυξη γεφυρών επικοινωνίας µε τους γείτονες και όχι στην 
περιχαράκωσή τους· 

 
49. χαιρετίζει την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας στην ΕΕ της Κροατίας και είναι 

πεπεισµένο ότι αυτή η σηµαντική κίνηση θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της ειρήνης 
και της σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη· ελπίζει ότι η Κροατία θα 
πραγµατοποιήσει απτά βήµατα προκειµένου να συµµορφωθεί µε τα κριτήρια της 
Κοπεγχάγης και καλεί τις αρχές της Κροατίας να συνεργασθούν πλήρως µε το 
∆ικαστήριο της Χάγης· 

 
50. αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην 

Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών και των 
υποψήφιων χωρών. 
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12 Μαρτίου 2003 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφαλείας και Αµυντικής Πολιτικής 

σχετικά µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης σε σχέση µε τις 
διαπραγµατεύσεις για τη διεύρυνση   
(2003/2014(INI)) 

Συντάκτης γνωµοδότησης: Reimer Böge 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Φεβρουαρίου 2003 η Επιτροπή Προϋπολογισµών όρισε 
συντάκτη γνωµοδότησης τον Reimer Böge. 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Μαρτίου 2003 η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση η επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω συµπεράσµατα 
οµόφωνα. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές  Terence Wynn (πρόεδρος), Anne Elisabet 
Jensen (αντιπρόεδρος), Reimer Böge (συντάκτης γνωµοδότησης), Ιωάννης Αβέρωφ, Elmar 
Brok (αναπλ. Markus Ferber), Kathalijne Maria Buitenweg, Ozan Ceyhun, Joan Colom i 
Naval, Den Dover, Bárbara Dührkop Dührkop, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Neena 
Gill, Robert Goodwill (αναπλ. James E.M. Elles), Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, 
Wilfried Kuckelkorn, John Joseph McCartin, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Roy 
Perry (αναπλ. María Esther Herranz García), Guido Podestà, Esko Olavi Seppänen, Per 
Stenmarck και Kyösti Tapio Virrankoski. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισµών καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να 
συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
 
Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι από του 2001 έχει παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τις 

χρηµατοοικονοµικές πτυχές και τις πτυχές προϋπολογισµού των διαπραγµατεύσεων για τη 
διεύρυνση, 

 
Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Συµβούλιο έχει συµπεριλάβει λεπτοµερείς διατάξεις για τα 

µεταβατικά µέτρα όσον αφορά τους ιδίους πόρους και τον προϋπολογισµό 2004 και τα ποσά 
για την προσωρινή αντιστάθµιση στον προϋπολογισµό και τη κατ' αποκοπή ταµειακή 
διευκόλυνση που πρέπει να πληρωθούν από τον προϋπολογισµό ΕΕ προς τα νέα κράτη µέλη 
στο σχέδιο πράξης προσχώρησης, 

 
Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Συµβούλιο έχει ορίσει ανώτατα όρια προσθέτων πιστώσεων για 

τις κατηγορίες 1, 2, 3 και 5 των δηµοσιονοµικών προοπτικών που σχετίζονται µε τη 
διεύρυνση σύµφωνα µε το άρθρο 32 και το Παράρτηµα XV του σχεδίου πράξης 
προσχώρησης, 

 
∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβλέπει 

διαδικασία προς καθορισµό του ύψους του ετησίου γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, την οποία το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν συµπληρώσει µε την διοργανική 
συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999 όπου περιέχονται και οι δηµοσιονοµικές προοπτικές για την 
περίοδο 2000-2006, 

 
1. υπενθυµίζει στο Συµβούλιο να τηρεί τις περί προϋπολογισµού διατάξεις του άρθρου 272 της 

Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τις διατάξεις του σηµείου 25 της 
διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999, όπου ορίζεται ότι "όταν η Ένωση διευρυνθεί µε 
την προσχώρηση νέων κρατών µελών … το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο … θα 
προσαρµόσουν από κοινού τις δηµοσιονοµικές προοπτικές ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
ανάγκες δαπανών οι οποίες προκύπτουν από τη διεύρυνση αυτή"·  

 
2. δηλώνει ότι ο καθορισµός των ανωτάτων ποσών για τους προϋπολογισµούς ΕΕ 2004, 2005 

και 2006 µονοµερώς από το Συµβούλιο θα αντέβαινε στις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ· θεωρεί 
ως εκ τούτου ότι τα ποσά που έχουν εγγραφεί στο Παράρτηµα XV του σχεδίου πράξης 
προσχώρησης ως ανώτατα όρια προσθέτων πιστώσεων είναι καθαρώς ενδεικτικά και 
συνιστούν το ελάχιστο κατώφλι που απαιτείται για την προσαρµογή των δηµοσιονοµικών 
προοπτικών οι οποίες είναι προς διαπραγµάτευση µε το Συµβούλιο· 
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11 Μαρτίου 2003 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ, ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής 

σχετικά µε τα συµπεράσµατα των διαπραγµατεύσεων της Κοπεγχάγης για τη διεύρυνση    
(2003/2014(INI)) 

Συντάκτης γνωµοδότησης: Jorge Salvador Hernández Mollar  

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 18 Φεβρουαρίου 2003, η  Επιτροπή Ελευθεριών και 
∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων όρισε συντάκτη 
γνωµοδότησης τον Jorge Salvador Hernández Mollar . 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 10 Μαρτίου 21003, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο 
γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα τα κατωτέρω 
συµπεράσµατα. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Jorge Salvador Hernández Mollar, 
πρόεδρος και συντάκτης γνωµοδότησης· Robert J.E. Evans και Giacomo Santini, 
αντιπρόεδροι· Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Kathalijne Maria Buitenweg (αναπλ. Heide 
Rühle), Michael Cashman, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Thierry Cornillet, Adeline Hazan, 
Timothy Kirkhope, Jean Lambert (αναπλ. Alima Boumediene-Thiery), Βαρώνη Sarah 
Ludford, Elena Ornella Paciotti, Hubert Pirker, Bernd Posselt, Martine Roure, Patsy Sörensen 
και Anna Terrón i Cusí. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, 
Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να 
συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της τα ακόλουθα στοιχεία:  

Παράγραφος 17  

16. επισηµαίνει ότι τα νέα κράτη µέλη πρέπει να συνεχίσουν να πραγµατοποιούν 
προόδους στην οικοδόµηση των διοικητικών τους δυνατοτήτων σε όλους τους τοµείς 
διοίκησης έτσι ώστε να είναι σε θέση να εφαρµόζουν ορθά τις πολιτικές της ΕΕ· 

Παράγραφος 22 

Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 

17. αναγνωρίζει ότι έχει σηµειωθεί κάποια πρόοδος σχετικά µε την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των µειονοτήτων· επισηµαίνει 
ωστόσο ότι σε πολλές υποψήφιες χώρες εξακολουθούν να παραµένουν καταστάσεις 
καταχρηστικής µεταχείρισης και διακρίσεων λόγω αδυναµιών στο δικαστικό και 
αστυνοµικό σύστηµα· ζητεί - ως συνέχεια της έγκρισης της απόφασης-πλαισίου του 
Συµβουλίου σχετικά µε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και της σύναψης 
συµφωνίας για τις ρήτρες διασφάλισης της Συνθήκης Προσχώρησης στον τοµέα 
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων - να υποβληθούν εγκαίρως και να 
εγκριθούν επαρκείς νοµοθετικές προτάσεις που να εγγυώνται τη θέσπιση βασικών 
δικαιωµάτων έως την ηµεροµηνία προσχώρησης των νέων κρατών µελών, το 
αργότερο δε έως τον Ιούνιο 2004·  

 
Παράγραφος 21  
 
18. επαναλαµβάνει ότι η καταπολέµηση της απάτης και της διαφθοράς, καθώς και η 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των κοινοτήτων πρέπει να είναι απόλυτες 
προτεραιότητες σε όλες τις υποψήφιες χώρες και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίζει 
ότι όλες οι υποψήφιες χώρες θα δηµιουργήσουν τα κατάλληλα συστήµατα λογιστικής, 
διαχειριστικού ελέγχου και ελέγχου· τονίζει ότι οι υποψήφιες χώρες πρέπει να 
ιδρύσουν µονάδες καταπολέµησης της απάτης που θα συνεργάζονται µε την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης και να βελτιώσουν περαιτέρω το 
συντονισµό µεταξύ των εθνικών ελεγκτικών σωµάτων τους και του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου·  

 
Παράγραφος 16  
 
19. ζητεί επιµόνως από τις υποψήφιες χώρες που δεν το έχουν πράξει να υποβάλουν στο 

Κοινοβούλιο έως την 1η Ιουλίου 2003 τα έγγραφα που έχουν ζητηθεί σχετικά µε την 
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τρέχουσα, την παρελθούσα και τη µελλοντική πολιτική τους για την καταπολέµηση 
της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος·  

 
Παράγραφος 18  
 
21. επαναλαµβάνει παροµοίως ότι πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες των 

δικαστικών αρχών στις υποψήφιες χώρες έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε επί 
µέρους πολίτες, εταιρείες και συνεταιρισµούς να επωφεληθούν από το νοµικό πλαίσιο 
της ΕΕ· (διαγραφή)  

 
Παράγραφος 22 (νέα) 
 
22. επαναλαµβάνει το αίτηµά του να κρατείται ενήµερο στο διάστηµα έως το Μάιο 

2004 σχετικά µε το αποτέλεσµα της αξιολόγησης και της εφαρµογής στην πράξη, 
εκ µέρους των µελλοντικών κρατών µελών, του κεκτηµένου στον τοµέα της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, περιλαµβανοµένης της ικανότητάς 
τους να σέβονται τα πρότυπα Σένγκεν, καθώς και µε οιαδήποτε ενέργεια επίκλησης 
των 'ρητρών διασφάλισης'·    

 
Παράγραφος 23 (νέα) 
 
23. αναγνωρίζει ότι στους τοµείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, τα 

υποψήφια κράτη µέλη έχουν κάνει πολλές θυσίες· ζητεί να διατεθούν ως 
αντάλλαγµα επαρκείς πόροι µε σκοπό να συνεχισθεί η στήριξή τους όσο το δυνατό 
περισσότερο για την εφαρµογή του κεκτηµένου, ιδίως του κεκτηµένου του Σένγκεν·   

 
Παράγραφος 19 
 
24. επαναλαµβάνει ότι όσον αφορά την υλοποίηση, την επιβολή και τις δικαστικές 

αποφάσεις πρέπει να καταβληθεί περαιτέρω πρόοδος από τις υποψήφιες χώρες για την 
προστασία της εµπορικής και της πνευµατικής ιδιοκτησίας· 

 
Παράγραφος 23 
 
25. ζητεί επιµόνως από τις εµπλεκόµενες χώρες να υποβάλουν στο Κοινοβούλιο έκθεση, 

όπως είχε προηγουµένως ζητηθεί, σχετικά µε το πώς αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα 
της µειονότητας των Ροµ και της πλήρους ένταξής τους στις κοινωνίες τους· ζητεί 
επιµόνως από όλες τις ενδιαφερόµενες υποψήφιες χώρες να συνεργαστούν απολύτως 
µε τους εκπροσώπους των µειονοτήτων των Ροµ· χαιρετίζει το γεγονός ότι σε 
ορισµένες υποψήφιες χώρες οι εκπρόσωποι της µειονότητας των Ροµ επιδίδονται 
ενεργητικά στη διατύπωση των πολιτικών τους αιτηµάτων· 

    
Παράγραφος 24  
 
26. αναµένει ότι οι εκστρατείες για τα δηµοψηφίσµατα στις υποψήφιες χώρες θα 

χαρακτηριστούν από ανοικτή και διαφανή συζήτηση όλων των ζητηµάτων και µε 
βάση την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση, έτσι ώστε οι πολίτες να µπορούν να 
επιλέξουν συνειδητά σχετικά µε το µέλλον της χώρας τους· 
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Παράγραφος 25  
 
27. χαιρετίζει τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης, σύµφωνα 

µε τα οποία στόχος της ΕΕ πρέπει να είναι να δεχθεί ως µέλη τη Βουλγαρία και τη 
Ρουµανία έως το έτος 2007, υπό τον όρο ότι αυτές οι χώρες θα συνεχίσουν τον 
εκσυγχρονισµό τους και τις απαραίτητες διαδικασίες µεταρρυθµίσεων και θα 
συµµορφωθούν µε τα κριτήρια της Κοπεγχάγης·  

 
Παράγραφος 26  
 
28. χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης να προσφέρει 

περαιτέρω βοήθεια και να ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει µε αποφασιστικότητα 
τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις για συµµόρφωση µε τα πολιτικά κριτήρια έτσι ώστε 
το φθινόπωρο του 2004, µε βάση την έκθεση προόδου της Επιτροπής, να αποφασισθεί 
κατά πόσον συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις για την έναρξη των 
διαπραγµατεύσεων·  

 
Παράγραφος 27  
 
29. τονίζει τον περιεκτικό και εξελικτικό χαρακτήρα της διαδικασίας της διεύρυνσης ο 

οποίος προσφέρει την προοπτική της ένταξης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που 
εκπληρούν τα πολιτικά κριτήρια και δηµιουργεί τη δυνατότητα για την προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της πολιτικής σταθερότητας και της οικονοµικής 
ευηµερίας τόσο µέσα στα νέα σύνορα της Ένωσης όσο και πέρα από αυτά·  

 
Παράγραφος 28  
 
30. προτείνει ως αξιόλογη εναλλακτική λύση για το µέλλον, ένα πρότυπο προνοµιακών 

σχέσεων γειτονίας, όπως θα ήταν ένας αναβαθµισµένος Ευρωπαϊκός Οικονοµικός 
Όρος ("ΕΟΧ συν")· 

 
Παράγραφος 29  
 
31. αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην 

Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών και των 
υποψήφιων χωρών. 
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18 Μαρτίου 2003 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής 

σχετικά µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης σε σχέση µε τη 
διεύρυνση (2003/2014 (INI)) 
  
Συντάκτρια γνωµοδότησης: Anne-Marie Schaffner 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 3 ∆εκεµβρίου 2002, η  Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και 
Εσωτερικής Αγοράς όρισε συντάκτρια γνωµοδότησης την Anne-Marie Schaffner. 

Κατά τη συνεδρίασή της στις   27 Ιανουαρίου, 20 Φεβρουαρίου και 18 Μαρτίου 2003, η 
επιτροπή εξέτασε το σχέδιο γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω συµπεράσµατα 
οµόφωνα. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Giuseppe Gargani, πρόεδρος, Willi 
Rothley αντιπρόεδρος, Ιωάννης Κουκιάδης αντιπρόεδρος, Anne-Marie Schaffner συντάκτρια, 
Paolo Bartolozzi, Luis Berenguer Fuster (αναπλ. Carlos Candal), Ward Beysen, Charlotte 
Cederschiöld (αναπλ. Rainer Wieland), Michel J.M. Dary, Bert Doorn, Francesco Fiori, 
Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado, 
Malcolm Harbour, ο Λόρδος Inglewood, Hans Karlsson (αναπλ. Maria Berger), Kurt 
Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Marcelino Oreja 
Arburúa (αναπλ. Joachim Wuermeling), Imelda Mary Read (αναπλ. Arlene McCarthy), 
Marianne L.P. Thyssen, Ieke van den Burg (αναπλ. François Zimeray σύµφωνα µε το 
άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού),  Diana Wallis, Matti Wuori (αναπλ. Heidi 
Anneli Hautala) και Stefano Zappalà.. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής, που 
είναι αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

1. Εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η νοµοθεσία στον τοµέα της 
Εσωτερικής Αγοράς ευθυγραµµίζεται σε µεγάλο βαθµό µε το κοινοτικό κεκτηµένο·  
επιµένει, ωστόσο, ότι είναι ανάγκη να εφαρµοσθεί και στην πράξη και, κατά 
συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να συµπεριλάβει τα ζητήµατα αυτά στην τελευταία 
έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται να παρουσιάσει τον Νοέµβριο του 2003. 

2. Συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι είναι απαραίτητη η ανεξαρτησία των 
δικαιοδοτικών και διοικητικών συστηµάτων  προκειµένου τα µέλλοντα µέλη να 
δυνηθούν να αναλάβουν την θεσµική αποστολή τους, όπως αυτή απαιτείται σε ένα 
κράτος δικαίου και σε µία δηµοκρατική κοινωνία· κατόπιν αυτού επιµένει να 
καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες στις διαδικασίες επιλογής, κατάρτισης και 
αξιολόγησης των δικαστών και των υπαλλήλων και βελτίωσης του καθεστώτος τους· 
καλεί τα προς ένταξη µέλη να αρχίσουν ήδη από τώρα µία συνεκτική µάλλον παρά 
αποσπασµατική µεταρρύθµιση των διοικητικών και δικαιοδοτικών συστηµάτων τους. 

3. Επιµένει στο ότι αυτό που κυρίως χρειάζεται ενίσχυση σε όλες τις υποψήφιες χώρες 
είναι το διοικητικό δυναµικό στον κτηνιατρικό τοµέα και σ' αυτόν της ασφάλειας των 
τροφίµων. 

4. Συγχαίρει την Επιτροπή που προέβλεψε ρήτρες διασφάλισης για να προστατεύσει την 
εσωτερική αγορά, δηλαδή το σύνολο των µέτρων που εξασφαλίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία προσώπων, εµπορευµάτων, κεφαλαίων και υπηρεσιών εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραµµίζει ότι οι ρήτρες αυτές µπορούν να τεθούν σε 
εφαρµογή σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
προσχώρηση και ότι δύναται να τις επικαλεσθεί ως προειδοποίηση πριν από την 
προσχώρηση. 

5. Ζητεί από τις προς ένταξη χώρες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων και τούτο κυρίως κατά την ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας 
σχετικά µε τα επαγγέλµατα του τοµέα της υγείας, σε ορισµένες δε περιπτώσεις να 
προσαρµόσουν στις κοινοτικές απαιτήσεις τα προγράµµατα σπουδών και 
επαγγελµατικής κατάρτισης.  

6. Ελπίζει ότι το πρόγραµµα δράσης που πρότεινε η Επιτροπή θα επιτύχει· επιµένει να 
κάνουν οι χώρες αυτές πλήρη χρήση της προσωρινής διευκόλυνσης για την ενίσχυση 
των οργάνων τους που θα ισχύσει για τα τρία πρώτα έτη µετά την διεύρυνση. Για να 
εξασφαλισθεί η µεγίστη δυνατή αποτελεσµατικότητα της δυνατότητας αυτής ζητεί να 
χρησιµοποιηθεί για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων σε τοµείς όπως οι έλεγχοι στα 
σύνορα, οι τελωνειακές, δικαστικές και φορολογικές υπηρεσίες (ανάπτυξη 
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συστηµάτων πληροφορικής).  

7. Επιβεβαιώνει την απαίτησή του να ενισχύσουν οι υποψήφιες χώρες τα µέτρα για την 
απαγόρευση της κατασκευής, εξαγωγής, επανεξαγωγής και διάθεσης στην αγορά 
παραποιηµένων εµπορευµάτων και αποµιµήσεων και φρονεί ότι ο σεβασµός των 
δικαιωµάτων πνευµατικής και εµπορικής ιδιοκτησίας πρέπει να ενισχυθεί σαφώς 
καθώς και η συνεργασία µεταξύ των αρχών που είναι επιφορτισµένες να καθιστούν τα 
δικαιώµατα αυτά σεβαστά. 

8. Ζητεί στενότερες επαφές µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
κοινοβουλίων των υποψηφίων χωρών προκειµένου να διευκολυνθεί η διαδικασία 
ενσωµάτωσης του κοινοτικού κεκτηµένου στις υποψήφιες χώρες. 
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25 Φεβρουαρίου 2003 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής 

σχετικά µε τα συµπεράσµατα των διαπραγµατεύσεων της Κοπεγχάγης όσον αφορά τη 
διεύρυνση (2003/2014 (ΙΝΙ))  
 

Συντάκτης γνωµοδότησης: Reinhard Rack 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Ιανουαρίου 2001, η  Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 
όρισε συντάκτη γνωµοδότησης τον Reinhard Rack. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 23 Ιανουαρίου 2003 και 17 Φεβρουαρίου 2003, η επιτροπή 
εξέτασε το σχέδιο γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω συµπεράσµατα µε 
22 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 4 αποχές. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Giorgio Napolitano, πρόεδρος· Jo Leinen, 
αντιπρόεδρος· Ursula Schleicher, αντιπρόεδρος· William Abitbol, αντιπρόεδρος· Reinhard 
Rack, συντάκτης γνωµοδότησης· Enrique Barón Crespo, Margrietus J. van den Berg (αναπλ. 
Carlos Carnero González), Georges Berthu, Jens-Peter Bonde, Jean-Louis Bourlanges, 
Richard Corbett, Armando Cossutta, Jean-Maurice Dehousse, Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος, 
Lone Dybkjær, Monica Frassoni, Gerhard Hager, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Hanja Maij-
Weggen, Hans-Peter Martin, Hans-Peter Mayer (αναπλ. Luigi Ciriaco De Mita, σύµφωνα µε 
το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), Iñigo Méndez de Vigo, Camilo Nogueira 
Román (αναπλ. Johannes Voggenhuber), Gérard Onesta, Jacques F. Poos (αναπλ. Luís 
Marinho), ∆ηµήτρης Τσάτσος, Paavo Väyrynen (αναπλ. Andrew Nicholas Duff) και Rainer 
Wieland (αναπλ. José María Gil-Robles Gil-Delgado, σύµφωνα µε το άρθρο 153, 
παράγραφος 2, του Κανονισµού). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής, που είναι 
αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 
Τροπολογία 1 
Να προστεθεί νέα παράγραφος 3α: 

3α. Όσον αφορά την έκβαση των διαπραγµατεύσεων µε τις δέκα υποψήφιες χώρες: 

 (α) συγχαίρει τις υποψήφιες χώρες, τα σηµερινά κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά 
θεσµικά όργανα διότι περάτωσαν µε επιτυχία τη φιλόδοξη διαδικασία υπέρβασης 
της κληρονοµιάς σύγκρουσης και διαίρεσης στην Ευρώπη· 

 (β) χαιρετίζει την αυστηρή συµµόρφωση µε τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και µε τα 
συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Ελσίνκι, τα οποία είχαν ως αποτέλεσµα τη 
σταθερότητα των θεσµών που εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, το σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων· 

 (γ) είναι ωστόσο πεπεισµένο ότι η εν λόγω σταθερότητα απαιτεί συνεχείς και σύντονες 
προσπάθειες· 

 (δ) κατά συνέπεια χαιρετίζει τη διαδικασία παρακολούθησης της προόδου έως την 
προσχώρηση, πιστεύοντας ότι θα προσφέρει περαιτέρω καθοδήγηση στις υπό 
προσχώρηση χώρες κατά τις προσπάθειές τους να αναλάβουν τις ευθύνες της 
ιδιότητες του µέλους και ότι παράλληλα θα προσφέρει τις απαραίτητες 
διαβεβαιώσεις στα υφιστάµενα κράτη µέλη· 

 (ε) υποστηρίζει τις ρήτρες διασφάλισης που προβλέπονται προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν απρόβλεπτες εξελίξεις που θα µπορούσαν να συµβούν κατά τα 
τρία πρώτα χρόνια µετά την ένταξη· 

 (στ) χαιρετίζει την καθοδήγηση της διαδικασίας  ολοκλήρωσης µετά την διεύρυνση, 
µέσω ενός ισόρροπου συστήµατος µεταβατικών ρυθµίσεων προς το συµφέρον των 
υποψήφιων προς ένταξη κρατών και των σηµερινών κρατών µελών· 

 
 
Τροπολογία 2 
Να προστεθεί νέα παράγραφος 24α: 
 
24α. Όσον αφορά τη διαδικασία κύρωσης της συνθήκης προσχώρησης: 
 
 (α) εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η επιδοκιµασία των πολιτών όσον αφορά τη 

διεύρυνση δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένη στις υποψήφιες χώρες και στα 
σηµερινά κράτη µέλη· 

 (β) πιστεύει ακράδαντα ότι τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, τα κράτη µέλη και οι 
υποψήφιες χώρες πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειές τους προκειµένου να 
ενηµερώσουν τους πολίτες τους για την διαδικασία προσχώρησης µε διεξοδικό και 
συντονισµένο τρόπο, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις ιδιαίτερες ευαισθησίες όσων 
κατοικούν σε περιοχές που συνορεύουν µε τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες· 
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 (γ) χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να προτείνει την ενσωµάτωση "ρήτρας 
ενεργοποίησης" στη συνθήκη προσχώρησης, προβλέποντας έτσι το ενδεχόµενο µη 
αίσιας περάτωσης της διαδικασίας κύρωσης σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη· 

 (δ) σε περίπτωση τέτοιας αποτυχίας, καλεί το Κοινοβούλιο να συµµετάσχει όσο το 
δυνατόν στενότερα σε όλα τα στάδια της περαιτέρω διαδικασίας· 

 
 
Τροπολογία 3 
Να προστεθεί νέα παράγραφος 4α: 

4α. Όσον αφορά την επιλογή της 1ης Μαΐου 2004 ως ηµεροµηνίας της διεύρυνσης και τις 
συνέπειες του γεγονότος αυτού για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

 (α) καλωσορίζει µέχρι την ηµεροµηνία εκείνη τους παρατηρητές από τις υποψήφιες 
χώρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

 (β) θεωρεί αυτονόητο ότι οι παρατηρητές από τις υποψήφιες χώρες θα είναι εκλεγµένα 
µέλη των αντίστοιχων εθνικών κοινοβουλίων· 

 (γ) χαιρετίζει την απόφαση του Συµβουλίου1 σχετικά µε την κατανοµή των εδρών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο για τη σύνοδο του Μαΐου 2004 όσο και για την 
κοινοβουλευτική περίοδο 2004-2009, επειδή οι κατάλογοι αυτοί συµβάλλουν σε 
µια ατµόσφαιρα ασφάλειας και διαφάνειας· 

 (δ) εκφράζει βαθιά λύπη για το γεγονός ότι οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν χωρίς 
καµία διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καλεί άµεσα το Συµβούλιο 
να ενηµερώσει και να ζητήσει εγκαίρως τη γνωµοδότηση του Κοινοβουλίου στην 
περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας προσχώρησης· 

 (ε) εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι τα Συµπεράσµατα της Προεδρίας 
της Κοπεγχάγης δεν πραγµατοποιούν καµία αναφορά στην κατανοµή των εδρών 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ότι αντίθετα οι αποφάσεις αυτές εγκρίθηκαν 
χωρίς καµιά διαφάνεια· 

 (στ) χαιρετίζει ωστόσο την απόφαση βάσει της οποίας η Τσεχική ∆ηµοκρατία και η 
Ουγγαρία θα έχουν την ίδια µεταχείριση µε το Βέλγιο, την Ελλάδα και την 
Πορτογαλία που έχουν πληθυσµούς παροµοίου µεγέθους, όπως είχε προτείνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 ζ) θεωρεί όµως ότι αυτό θα έπρεπε να επιτευχθεί µε τη µείωση του αριθµού των 
µελών και όχι µε την αύξηση τους· 

 (η) είναι επίσης πεπεισµένο ότι θα ενδεικνυόταν να προσκληθούν πριν από την ένταξη 
τόσοι παρατηρητές, όσοι βουλευτές θα αντιστοιχούν σε κάθε χώρα µετά την 
ένταξη· το αυτό ισχύει για την συµµετοχή στην Σύνοδο του Μαΐου 2004· 

 

Τροπολογία 4 
Να προστεθεί νέα παράγραφος 28α: 
 
28α. Όσον αφορά τη σύνθεση της Επιτροπής µετά τη διεύρυνση: 
 
 (α) έχει επίγνωση του γεγονότος ότι την ηµέρα της διεύρυνσης δέκα νέοι Επίτροποι 

από υποψήφιες χώρες θα ενταχθούν στην Επιτροπή· 

 
1 Κοπεγχάγη, 13 ∆εκεµβρίου 2002, 2100/02 και ∆ΙΕΥΡ 418 (155524/02). 
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 (β) συνειδητοποιεί ότι η επιλογή να µη δοθούν ειδικά χαρτοφυλάκια σε αυτούς τους 
δέκα Επιτρόπους στην απερχόµενη Επιτροπή, έτσι ώστε να αποφευχθεί 
ανασχηµατισµός του καταµερισµού αρµοδιοτήτων, είναι αναπόφευκτη, αλλά ότι 
ωστόσο θα δηµιουργήσει κάποια προβλήµατα· 

 (γ) υπογραµµίζει την ανάγκη να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο διορισµός 
των νέων Επιτρόπων, πράγµα το οποίο θα προσφέρει στην διευρυµένη Επιτροπή 
την απαραίτητη δηµοκρατική νοµιµότητα· 

 (δ) κατά συνέπεια έχει κατά νου να εφαρµόσει διαδικασία ακροάσεων, κατά την οποία 
θα µπορέσουν να τεθούν ερωτήµατα στους ορισθέντες Επιτρόπους σε σχέση µε την 
πολιτική πείρα τους, τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τα 
προσόντα τους για το υψηλό αυτό αξίωµα· 

 (ε) υπενθυµίζει ότι, προκειµένου να προετοιµασθούν καλά αυτές οι ακροάσεις και να 
συµβάλουν στην όλη διαδικασία, τα ονόµατα των ορισθέντων Επιτρόπων πρέπει να 
διαβιβασθούν στο Κοινοβούλιο έως την 1η Μαρτίου 2004. 

 

Τροπολογία 5 
Να προστεθεί νέα παράγραφος 28β: 

28β. Σχετικά µε την εκλογή της νέας Επιτροπής: 

 (α) έχει επίγνωση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για επίσπευση της 
ηµεροµηνίας ανάληψης καθηκόντων της νέας Επιτροπής στις 1 Νοεµβρίου 2004· 

 (β) τονίζει ότι το πρόσωπο που προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής θα ορίζεται 
τρεις εβδοµάδες µετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τρόπον 
ώστε να αντικατοπτρίζεται το αποτέλεσµα αυτών των ευρωπαϊκών εκλογών· 
λαµβανοµένης υπόψη της απόφασης της Συνέλευσης υπέρ µιας νέας διαδικασίας 
για την επιλογή του Προέδρου της Επιτροπής, ζητεί να εφαρµοσθεί de facto µια 
τέτοια διαδικασία ήδη από το 2004· 

 (γ) είναι διατεθειµένο να αποδεχθεί την επίσπευση της ηµεροµηνίας στην 1η 
Νοεµβρίου, υπό τον όρο ότι τα ονόµατα των ορισθέντων Επιτρόπων θα 
διαβιβασθούν πολύ πριν από το τέλος του Αυγούστου 2004· 

 (δ) καλεί την Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης να συνδέσει 
στενότερα την εντολή της Επιτροπής µε την κοινοβουλευτική περίοδο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

 (ε) επαναλαµβάνει για µία ακόµη φορά την επιθυµία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
να προτείνεται και να εκλέγεται ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 
Κοινοβούλιο, µια πρόταση που συζητείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Συνέλευσης· 

 
 
Τροπολογία 6 
Να προστεθεί νέα παράγραφος 28γ: 
 
28γ. Όσον αφορά τις συνέπειες για τα άλλα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και οργανισµούς: 
 
 (α) καλεί όλα τα άλλα θεσµικά όργανα και οργανισµούς της ΕΕ να εναρµονίσουν τις 

εσωτερικές τους δοµές και διαδικασίες µε το χρονοδιάγραµµα και µε τις συνέπειες 
της διεύρυνσης· πιστεύει ότι µόνον εάν θεσπισθούν πρακτικά µέτρα που να 
διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία των θεσµικών οργάνων µπορούν να 
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υπάρξουν εγγυήσεις για οµαλή µετάβαση· 

Τροπολογία 7 
Να προστεθεί νέα παράγραφος 28δ: 

28δ. Όσον αφορά την επικείµενη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη: 

 (α) έχει επίγνωση της απόφασης που ελήφθη από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων 
της 18ης Νοεµβρίου 2002 στις Βρυξέλλες και επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο της Κοπεγχάγης στις 12 και 13 ∆εκεµβρίου 2002, να επιτρέψει την 
"πλήρη συµµετοχή" των υποψηφίων χωρών στην επικείµενη ∆Κ∆· 

 (β) αποδέχεται το πνεύµα αυτής της απόφασης, το οποίο είναι σύµφωνο  µε την 
διατύπωση του Laeken, αλλά εκφράζει τη λύπη του επειδή η απόφαση αυτή 
ελήφθη χωρίς διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

 (γ) σηµειώνει ότι, από αυστηρά τυπική άποψη, υπάρχει αµφιβολία κατά πόσον η 
ακριβής διατύπωση αυτής της απόφασης αυτής είναι συµβατή µε το άρθρο 48 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αναγνωρίζει ότι είναι εκ των 
πραγµάτων σηµαντικό να συµµετέχουν πλήρως οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες 
στην ∆Κ∆· 

 (δ) ωστόσο σέβεται την απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε µία λύση η οποία 
ανταποκρίνεται στις επιθυµίες των µελλοντικών κρατών µελών· 

Τροπολογία 8: 
Να προστεθεί νέα παράγραφος 28ε: 
 
28ε. Σχετικά µε την έκβαση της ∆Κ∆: 
 
 (α) υπενθυµίζει ότι το σηµερινό άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

προβλέπει ότι οι συνθήκες δύνανται να τροποποιηθούν µόνον εάν η τροποποιητική 
συνθήκη υπογραφεί και κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη· 

 (β) εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ενδέχεται ορισµένα κράτη µέλη να µην 
υπογράψουν ή να µην κατορθώσουν να κυρώσουν την έκβαση της επικείµενης 
∆Κ∆, όπως αυτή θα έχει προπαρασκευασθεί από τη Συνέλευση για το µέλλον της 
Ευρώπης, σε µια Ένωση απαρτιζόµενη από 25 ή περισσότερα κράτη µέλη· 

 (γ) προκειµένου µια τέτοια κατάσταση να µην οδηγήσει σε εµπλοκή την όλη 
διαδικασία διαµόρφωσης της περαιτέρω ανάπτυξης του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος, 
είναι πεπεισµένο ότι πρέπει να διατυπωθεί λύση από τη Συνέλευση για τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας κύρωσης· 

Τροπολογία 9 
Να προστεθεί νέα παράγραφος 24β 

24β. Όσον αφορά την προσχώρηση της Κύπρου: 

 (α) επισηµαίνει µε ικανοποίηση ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να αναλάβει τις 
υποχρεώσεις του µέλους µαζί µε τις άλλες εννέα υποψήφιες χώρες· 

 (β) συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων 
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Εθνών για να βρεθεί µία πολιτική λύση του κυπριακού προβλήµατος σύµφωνη 
τόσο µε τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας όσο και µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο· 

 (γ) συµµερίζεται την ελπίδα ότι στην ΕΕ θα προσχωρήσει µια επανενωµένη Κύπρος µε 
ενιαία κυριαρχία βάσει συνολικής διευθέτησης· 

 


