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∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

1.  Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνεδρίασε σήµερα σε έκτακτη σύνοδο για να συζητήσει τις 

εξελίξεις στη Λιβύη και τις νότιες γείτονες χώρες και να ορίσει την πολιτική κατεύθυνση 

και τις προτεραιότητες της µελλοντικής πολιτικής και δράσης της ΕΕ. 

 

2.  Οι δηµοκρατικές εξεγέρσεις επιφέρουν δραµατικές αλλαγές στις νότιες γείτονες χώρες, 

δηµιουργώντας νέες ελπίδες και ευκαιρίες για τη διαµόρφωση ενός µέλλοντος βασισµένου 

στη δηµοκρατία, τον πλουραλισµό, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την 

κοινωνική δικαιοσύνη. Η πρόοδος και η δηµοκρατία συµβαδίζουν. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο επικροτεί το θάρρος που επιδεικνύουν οι λαοί της περιοχής και επαναλαµβάνει 

ότι τις αποφάσεις για το µέλλον τους θα τις λάβουν οι ίδιοι οι λαοί µε ειρηνικά και 

δηµοκρατικά µέσα. 

 

3.  Όλες οι χώρες της περιοχής πρέπει να δροµολογήσουν πολιτικές και οικονοµικές 

µεταρρυθµίσεις ή να επιταχύνουν τον ρυθµό υλοποίησής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 

στηρίξει κάθε βήµα προς τον δηµοκρατικό µετασχηµατισµό, πολιτικά συστήµατα που 

επιτρέπουν την ειρηνική αλλαγή, την ανάπτυξη και την ευηµερία και τον αναλογικότερο 

καταµερισµό των οφελών που απορρέουν από τις οικονοµικές επιδόσεις. Εν προκειµένω, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει θερµά την ανακοίνωση του Βασιλιά του Μαρόκου για τη 

συγκρότηση συµβουλευτικής επιτροπής που θα προετοιµάσει αναθεώρηση του 

Συντάγµατος η οποία θα τεθεί προς έγκριση στον µαροκινό λαό. Η στήριξη της ΕΕ θα 

εξαρτηθεί από την πρόοδο των εταίρων προς τον µετασχηµατισµό. Καθώς η ανάπτυξη 

ισχυρών δηµοκρατικών θεσµών αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους, έχει πρωταρχική 

σηµασία η ενίσχυση των κοινοβουλευτικών δεσµών µεταξύ της Ευρώπης και της περιοχής. 
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4.  Σε ό,τι αφορά την Τυνησία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την προκήρυξη εκλογών 

στις 24 Ιουλίου 2011 για την ανάδειξη συντακτικής συνέλευσης. Σε στενή διαβούλευση µε 

τις αρχές της Τυνησίας, η ΕΕ είναι έτοιµη να παράσχει την απαραίτητη σχετική στήριξη, 

µεταξύ άλλων µέσω της χορήγησης προωθηµένου καθεστώτος στην Τυνησία. Μόλις οι 

αρχές της Τυνησίας θα είναι έτοιµες, η ΕΕ είναι πρόθυµη να παράσχει στήριξη για την 

αντιµετώπιση των οικονοµικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιµετωπίζει η χώρα. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει την ενεργό παρουσία της σε µακροπρόθεσµο επίπεδο, µε 

σκοπό την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η αλληλεγγύη που 

επιδεικνύει ο λαός της Τυνησίας προς τα πρόσωπα που εγκαταλείπουν τη Λιβύη είναι άξια 

επαίνου και στήριξης. 

 

5.  Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στηρίζει τον εκδηµοκρατισµό της Αιγύπτου. Χαιρετίζει το 

γεγονός ότι οι πρώτες προτάσεις για την τροποποίηση του Συντάγµατος κατατέθηκαν εντός 

σύντοµου χρονικού διαστήµατος και ενθαρρύνει τις αιγυπτιακές αρχές να παραµείνουν 

προσηλωµένες στην πολιτική µεταρρύθµιση και να δηµιουργήσουν ένα πλαίσιο για τον 

ολοκληρωµένο εκδηµοκρατισµό της χώρας, µεταξύ άλλων και µε την άρση της κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να κινητοποιήσει την πλήρη στήριξή 

της σύµφωνα µε τις προτεραιότητες του αιγυπτιακού λαού και έχει εγκαινιάσει διάλογο µε 

τη νεοδιορισθείσα αιγυπτιακή κυβέρνηση. 

 

6.  Η κατάσταση στη Λιβύη εξακολουθεί να αποτελεί πηγή σοβαρής ανησυχίας. Εκφράζουµε 

την ισχυρή αλληλεγγύη µας στον λαό της Λιβύης και τα θύµατα. Καταδικάζουµε σθεναρά 

τα βίαια κατασταλτικά µέτρα που εφαρµόζει το καθεστώς της Λιβύης κατά των πολιτών του 

και την κατάφωρη και συστηµατική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Χαιρετίζουµε την απόφαση αριθ. 1970 του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την 

παραποµπή της κατάστασης που επικρατεί στη Λιβύη στο ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο. 

Η χρήση βίας, ιδίως µε στρατιωτικά µέσα, κατά αµάχων είναι απαράδεκτη και πρέπει να 

τερµατιστεί αµέσως. Η ασφάλεια των ανθρώπων πρέπει να διαφυλαχθεί µε όλα τα 

απαραίτητα µέσα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις 

επιθέσεις κατά αµάχων, µεταξύ άλλων και από αέρος. Για την προστασία του άµαχου 

πληθυσµού, τα κράτη µέλη θα εξετάσουν όλες τις επιλογές που θα κριθούν απαραίτητες, µε 

την προϋπόθεση αποδεδειγµένης ανάγκης, σαφούς νοµικής βάσης και στήριξης από την 

περιοχή. Οι υπεύθυνοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν και θα υποστούν σοβαρές συνέπειες. 

Θα συνεργαστούµε µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, τον Αραβικό Σύνδεσµο, την 

Αφρικανική Ένωση και τους διεθνείς µας εταίρους για την αντιµετώπιση της κρίσης. 

Ζητούµε να πραγµατοποιηθεί σύντοµα σύνοδος µεταξύ του Αραβικού Συνδέσµου, της 

Αφρικανικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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7.  O συνταγµατάρχης Khadafi πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία αµέσως. Το καθεστώς του 

έχει απολέσει πλήρως τη νοµιµότητά του και δεν αποτελεί πλέον συνοµιλητή της ΕΕ. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε περιοριστικά µέτρα κατά της ηγεσίας της χώρας και οντοτήτων 

µε σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που ελέγχονται από το καθεστώς και είναι έτοιµη να 

θεσπίσει νέες κυρώσεις. 

 

8.  Ο στόχος είναι να ξεκινήσει το συντοµότερο δυνατόν η Λιβύη τον οµαλό εκδηµοκρατισµό 

της µέσω διαλόγου ευρείας βάσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει και ενθαρρύνει το 

εθνικό µεταβατικό συµβούλιο που έχει την έδρα του στη Βεγγάζη και το θεωρεί πολιτικό 

συνοµιλητή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να βοηθήσει τη χώρα να οικοδοµήσει ένα 

συνταγµατικό κράτος και να αναπτύξει το κράτος δικαίου. Είναι έτοιµη να ανταποκριθεί 

στα αιτήµατα του λιβυκού λαού για συνδροµή στην ανοικοδόµηση της οικονοµίας της. 

 

9.  Η έκτακτη κατάσταση ανθρωπιστικού χαρακτήρα στη Λιβύη και τη µεθόριό της λαµβάνει 

ανησυχητικές διαστάσεις, επιδεινούµενη από τις µαζικές µεταναστευτικές κινήσεις λόγω 

των γεγονότων. Η ασφαλής αποµάκρυνση των πολιτών της ΕΕ και άλλων υπηκόων που 

επιθυµούν να εγκαταλείψουν τις εµπόλεµες περιοχές παραµένει προτεραιότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της έχουν κινητοποιήσει ανθρωπιστική βοήθεια 

και είναι προσηλωµένα στην παροχή περαιτέρω βοήθειας στον λαό της Λιβύης και τα 

πρόσωπα που διασχίζουν τα σύνορά της, σε στενή συνεργασία µε τον Ύπατο Αρµοστή του 

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Γραφείο Συντονισµού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, τον 

∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης, τη ∆ιεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού/∆ιεθνή 

Οµοσπονδία Οργανώσεων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ηµισελήνου και µη 

κυβερνητικές οργανώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη να επιτρέπουν την 

πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων και φορέων σε όλες τις περιοχές όπου 

χρειάζεται να παρασχεθεί βοήθεια και είναι έτοιµη να στηρίξει το έργο τους. Για τον σκοπό 

αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τον συντονισµό της µε σκοπό την συνεκτική και 

αποτελεσµατική χρήση των πόρων και των δυνατοτήτων, σύµφωνα µε τις ανθρωπιστικές 

αρχές. 
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10. Τα κράτη µέλη που επηρεάζονται αµεσότερα από τις µεταναστευτικές κινήσεις χρειάζονται 

την έµπρακτη αλληλεγγύη µας. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της είναι έτοιµα να παράσχουν την 

απαραίτητη στήριξη ανάλογα µε τις εξελίξεις. Η ΕΕ, ιδίως µέσω της επιχείρησης του 

Frontex µε την ονοµασία Hermes 2011, θα συνεχίσει να παρακολουθεί µε προσοχή τον 

αντίκτυπο των γεγονότων στις µεταναστευτικές κινήσεις τόσο εντός όσο και από την 

περιοχή. Ιδίως, τα κράτη µέλη καλούνται επειγόντως να παράσχουν περαιτέρω ανθρώπινους 

και τεχνικούς πόρους στον Frontex, ανάλογα µε τις ανάγκες. Η Επιτροπή καλείται να 

διαθέσει πρόσθετους πόρους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να επιτευχθεί µε ταχείς 

ρυθµούς συµφωνία επί του κανονισµού για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του οργανισµού. 

 

11. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προβεί σε διαβουλεύσεις µε τις ενδιαφερόµενες χώρες της 

περιοχής όσον αφορά την παροχή χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής στήριξης για τη 

βελτίωση του ελέγχου και της διαχείρισης των συνόρων, καθώς και τη λήψη µέτρων για τη 

διευκόλυνση της επιστροφής των µεταναστών στις χώρες προέλευσής τους. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο ∆ΕΥ να συνέλθει χωρίς καθυστέρηση. Επιπλέον, το 

Συµβούλιο, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, καλείται να υποβάλει πριν από τη σύνοδο του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τον Ιούνιο σχέδιο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων διαχείρισης 

της µετανάστευσης και των ροών προσφύγων. 

 

12. Πρέπει να προωθηθεί µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση της µετανάστευσης, σύµφωνη µε 

τη συνολική προσέγγιση της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 

ανταποκριθεί επίσης στην πρόκληση της κινητικότητας και να προωθήσει τις 

διαπροσωπικές επαφές, χρησιµοποιώντας εργαλεία όπως οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας 

µε όλους τους εταίρους που έχουν προωθήσει επαρκώς τις µεταρρυθµιστικές τους 

διαδικασίες και συνεργάζονται για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και της 

παράνοµης µετανάστευσης. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει προτάσεις για την 

ενθάρρυνση των ανταλλαγών µεταξύ νέων από την Ευρώπη και τη νότια Μεσόγειο. 
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13. Γενικότερα, τα υφιστάµενα προγράµµατα εταιρικής σχέσης και συνδροµής θα πρέπει να 

επανεξεταστούν µε ταχείς ρυθµούς, σε στενή συνεργασία µε τους εταίρους µας στην 

περιοχή, ώστε να καλύπτουν καλύτερα τις σηµερινές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε προσεγγίσεις 

που εστιάζονται στην κάθε χώρα και βασίζονται στις επιδόσεις. 

 

14. Σε ό,τι αφορά το µεσοπρόθεσµο επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά νέα εταιρική 

σχέση µε την περιοχή, σύµφωνα µε τη δήλωσή του της 4ης Φεβρουαρίου 2011. Εν 

προκειµένω, σηµειώνει µε ιδιαίτερη ικανοποίηση την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και 

της Ύπατης Εκπροσώπου όπου προτείνεται µια εταιρική σχέση µε τις χώρες της νότιας 

Μεσογείου για τη δηµοκρατία και την κοινή ευηµερία, µέσω διαφοροποιηµένης 

προσεγγίσεως βάσει κινήτρων, η οποία θα συνδυάζει όλα τα µέσα της ΕΕ. Η εταιρική αυτή 

σχέση θα πρέπει επίσης να βασίζεται στη βαθύτερη οικονοµική ολοκλήρωση, την ευρύτερη 

πρόσβαση στην αγορά και την πολιτική συνεργασία. Καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει µε 

ταχείς ρυθµούς τις προτάσεις που περιλαµβάνονται στην ανακοίνωση και ιδίως τους όρους 

υπό τους οποίους θα µπορούσε να ενισχυθεί η στήριξη που προσφέρει η ΕΕ στους εταίρους 

της. Προσµένει δε την προσεχή ανακοίνωσή τους σχετικά µε την ευρωπαϊκή πολιτική 

γειτονίας. 

 

15. Θα έχει επίσης ζωτική σηµασία να παρασχεθούν στις χώρες τα µέσα για την ανοικοδόµηση 

και τον εκσυγχρονισµό των οικονοµιών τους. Η οικονοµική ανάπτυξη και οι προοπτικές 

απασχόλησης, ιδίως των νέων, έχουν ύψιστη σηµασία για τη σταθεροποίηση της 

δηµοκρατίας. Το Συµβούλιο θα πρέπει να συµφωνήσει κατεπειγόντως επί των εκκρεµών 

προτάσεων σχετικά µε τους πανευρωµεσογειακούς κανόνες καταγωγής, η δε Επιτροπή 

καλείται να παρουσιάσει προτάσεις για περαιτέρω µέσα ενίσχυσης του εµπορίου και των 

ξένων άµεσων επενδύσεων στην περιοχή σε βραχυπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο και 

µακροπρόθεσµο επίπεδο. Είναι επίσης επείγουσα η ανάγκη να αναζωογονηθεί ο κλάδος του 

τουρισµού στην περιοχή. Το Συµβούλιο θα πρέπει να εξετάσει το συντοµότερο δυνατόν τις 

προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε τις επανεισροές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων και να µελετήσει περαιτέρω δυνατότητες αύξησης της συνολικής ικανότητας 

χρηµατοοικονοµικής στήριξης της ΕΤΕπ. Είναι σηµαντικό να υπάρξει συντονισµός µε 

άλλους διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς. 
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16. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης έτοιµη, αξιοποιώντας τα έως τώρα διδάγµατα, να 

επανεξετάσει τις αποστολές της Ένωσης για τη Μεσόγειο, µε στόχο την προώθηση της 

δηµοκρατίας και την προαγωγή της σταθερότητας στην περιοχή. Πρέπει να δοθεί νέα 

ώθηση σε απτά µέτρα και έργα προκειµένου να ενδυναµωθούν οι δηµοκρατικοί θεσµοί και 

η ελευθερία της έκφρασης, περιλαµβανοµένης της απρόσκοπτης πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, 

να ενισχυθούν οι κοινωνίες των πολιτών, να στηριχτεί η οικονοµία, να περιοριστεί η 

φτώχεια και να αντιµετωπιστεί η κοινωνική αδικία. 

 

17. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίγνωση του ευρύτερου πολιτικού και οικονοµικού αντικτύπου 

των γεγονότων αυτών στην ευρύτερη περιοχή και ζητεί να επανενεργοποιηθεί η διαδικασία 

ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. 

 

      

 

 

 


