ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 14.11.2007
COM(2007) 713 τελικό
2007/0241 (AVC)

Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε την υπογραφή και την προσωρινή εφαρµογή πρωτοκόλλου της
ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών µελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για µια συµφωνίαπλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε
τις γενικές αρχές που διέπουν τη συµµετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά
προγράµµατα

Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και του Κράτους
του Ισραήλ, αφετέρου, για µια συµφωνία-πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε τις γενικές αρχές που διέπουν τη συµµετοχή του
Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράµµατα

(υποβληθείσες από την Επιτροπή)
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, το σταδιακό άνοιγµα ορισµένων
κοινοτικών προγραµµάτων και οργανισµών στη συµµετοχή των χωρών εταίρων της ΕΠΓ
αποτελεί ένα από τα πολυάριθµα µέτρα για την προώθηση της µεταρρύθµισης, του
εκσυγχρονισµού και της µετάβασης στη γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική αυτή
πτυχή περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «σχετικά µε τη γενική προσέγγιση που
θα επιτρέπει στις χώρες εταίρους της ΕΠΓ να συµµετέχουν στους κοινοτικούς οργανισµούς
και στα κοινοτικά προγράµµατα»1.
Το Συµβούλιο ενέκρινε την προσέγγιση αυτή στις 5 Μαρτίου 2007.2
Με βάση ανακοίνωση και τα συµπεράσµατα αυτά, το Συµβούλιο, στις 18 Ιουνίου 2007,
έδωσε κατευθυντήριες γραµµές στην Επιτροπή για να διαπραγµατευθεί συµφωνίες-πλαίσιο
µε την Αλγερία, την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, την Αίγυπτο, τη Γεωργία, το Ισραήλ, την
Ιορδανία, το Λίβανο, τη Μολδαβία, το Μαρόκο, την Παλαιστινιακή Αρχή, την Τυνησία και
την Ουκρανία σχετικά µε τις γενικές αρχές που διέπουν τη συµµετοχή τους στα κοινοτικά
προγράµµατα3.
Τον Ιούνιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο4 επιβεβαίωσε την εξέχουσα σηµασία της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και ενέκρινε την έκθεση προόδου της Προεδρίας5 η οποία
είχε υποβληθεί στη σύνοδο του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων
(ΣΓΥΕΣ) στις 18/19 Ιουνίου, καθώς και τα σχετικά συµπεράσµατα του Συµβουλίου6. Στην
έκθεση αυτή, η οποία αναφέρει τις οδηγίες του Συµβουλίου για τις διαπραγµατεύσεις των
σχετικών πρόσθετων πρωτοκόλλων, το Ισραήλ το Μαρόκο και η Ουκρανία θεωρούνται ως οι
πρώτες πιθανές χώρες εταίροι που θα απολαύουν των µέτρων αυτών. Εν τω µεταξύ, οι
διαπραγµατεύσεις µε το Ισραήλ ολοκληρώθηκαν κατά τρόπο ικανοποιητικό για την
Επιτροπή. Επισυνάπτεται το κείµενο του πρωτοκόλλου το οποίο αποτέλεσε αντικείµενο
διαπραγµατεύσεων µε το Ισραήλ.
Η Επιτροπή υποβάλλει συνηµµένως προτάσεις 1) απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την
υπογραφή του πρωτοκόλλου και 2) απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη του
πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο αυτό περιλαµβάνει συµφωνία-πλαίσιο σχετικά µε τις γενικές
αρχές που διέπουν τη συµµετοχή του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράµµατα Περιλαµβάνει
τυπικές ρήτρες οι οποίες πρόκειται να εφαρµοσθούν σε όλες τις χώρες εταίρους της ΕΠΓ µε
τις οποίες πρέπει να συναφθούν τέτοια πρωτόκολλα. Το κείµενο που αποτέλεσε αντικείµενο
διαπραγµατεύσεων επιτρέπει στα µέρη να εφαρµόζουν προσωρινά τις διατάξεις του
πρωτοκόλλου από την ηµεροµηνία υπογραφής του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στην
περίπτωση του Ισραήλ.
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COM (2006) 724 τελικό της 4 ∆εκεµβρίου 2006.
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (ΣΓΥΕΣ) της 5ης
Μαρτίου 2007.
Απόφαση του Συµβουλίου (για υπηρεσιακή χρήση) µε την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να
διαπραγµατευτεί πρωτόκολλα […], έγγρ. 10412/07.
Έκθεση προόδου της Προεδρίας για την «Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας», έγγρ.
10874/07.
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας,
(Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις) της 18ης Ιουνίου 2007, έγγρ. 11016/07.
Συµπεράσµατα της Προεδρίας – Βρυξέλλες, 21/22 Ιουνίου 2007, έγγρ. 11177/07.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 300 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ, θα ζητηθεί η σύµφωνη γνώµη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το παρόν πρωτόκολλο.
Το Συµβούλιο καλείται να εκδώσει τις προτεινόµενες αποφάσεις.
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Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε την υπογραφή και την προσωρινή εφαρµογή πρωτοκόλλου της
ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών µελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για µια συµφωνίαπλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε
τις γενικές αρχές που διέπουν τη συµµετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά
προγράµµατα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο
310, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη και δεύτερη
πρόταση,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 18 Ιουνίου 2007, το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγµατευθεί
ένα πρωτόκολλο της ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µε το Ισραήλ για µια
συµφωνία-πλαίσιο σχετικά µε τις γενικές αρχές που διέπουν τη συµµετοχή του στα
κοινοτικά προγράµµατα.

(2)

Οι εν λόγω διαπραγµατεύσεις ολοκληρώθηκαν κατά τρόπο ικανοποιητικό για την
Επιτροπή.

(3)

Το κείµενο του πρωτοκόλλου που αποτέλεσε αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε το
Κράτος του Ισραήλ προβλέπει, στο άρθρο 10, την προσωρινή εφαρµογή του
πρωτοκόλλου πριν από την έναρξη ισχύος του.

(4)

Με την επιφύλαξη της ενδεχόµενης µεταγενέστερης σύναψής του, είναι σκόπιµο να
υπογραφεί το πρωτόκολλο εξ ονόµατος της Κοινότητας και των κρατών µελών της
και να εφαρµοσθεί προσωρινά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο 1
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το/τα πρόσωπο(α) που είναι
αρµόδιο(α) να υπογράψει(ουν), εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών
µελών της, το πρωτόκολλο της ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους και του Κράτους του Ισραήλ, για µια
συµφωνία-πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ σχετικά
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µε τις γενικές αρχές που διέπουν τη συµµετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά
προγράµµατα.
Άρθρο 2
Το παρόν πρωτόκολλο εφαρµόζεται προσωρινά από την ηµεροµηνία υπογραφής του, µε την
επιφύλαξη της ενδεχόµενης σύναψής του σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία.
Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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2007/0241 (AVC)
Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και του Κράτους
του Ισραήλ, αφετέρου, για µια συµφωνία-πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε τις γενικές αρχές που διέπουν τη συµµετοχή του
Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράµµατα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο
310, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη και δεύτερη
πρόταση, και 300 παράγραφος 3,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το πρωτόκολλο της ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ,
αφετέρου, υπεγράφη εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών
της, στις [να προστεθεί η ηµεροµηνία υπογραφής].

(2)

Το πρωτόκολλο πρέπει να εγκριθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο µόνο
Εγκρίνεται, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, το
πρωτόκολλο της ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για
µια συµφωνία-πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ
σχετικά µε τις γενικές αρχές που διέπουν τη συµµετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα
κοινοτικά προγράµµατα. Το κείµενο του πρωτοκόλλου προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.
Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
της ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
των κρατών µελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για µια
συµφωνία-πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ
σχετικά µε τις γενικές αρχές που διέπουν τη συµµετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα
κοινοτικά προγράµµατα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής «η Κοινότητα»,
αφενός,
και
το Κράτος του Ισραήλ, εφεξής «Ισραήλ»,
αφετέρου
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

EL

(1)

Στις 20 Νοεµβρίου 1995, το Ισραήλ συνήψε ευρωµεσογειακή συµφωνία σύνδεσης
µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και του
Ισραήλ, αφετέρου (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 147/3 της
21ης Ιουνίου 2000).

(2)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών της 17ης/18ης Ιουνίου 2004 δέχτηκε
ευνοϊκά τις προτάσεις της Επιτροπής για µια Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ)
και ενέκρινε τα σχετικά συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2004.

(3)

Στη συνέχεια, το Συµβούλιο σε πολλές περιπτώσεις εξέδωσε συµπεράσµατα υπέρ
αυτής της πολιτικής.

(4)

Στις 5 Μαρτίου 2007, το Συµβούλιο εξέφρασε την υποστήριξή του για τη γενική και
συνολική προσέγγιση που περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης
∆εκεµβρίου 2006, COM(2006) 724 τελικό, που θα επιτρέπει στις χώρες εταίρους της
ΕΠΓ να συµµετέχουν στους κοινοτικούς οργανισµούς και στα κοινοτικά προγράµµατα
µε βάση τα επιτεύγµατά τους και εφόσον το επιτρέπουν οι νοµικές βάσεις.

(5)

Το Ισραήλ εξέφρασε την επιθυµία να συµµετάσχει σε ορισµένα κοινοτικά
προγράµµατα.

(6)

Οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδοτικής
συνεισφοράς και των διαδικασιών έκθεσης και αξιολόγησης, όσον αφορά τη
συµµετοχή του Ισραήλ σε κάθε συγκεκριµένο πρόγραµµα, θα καθοριστούν µε
συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ενεργεί εξ
ονόµατος της Κοινότητας, και του Ισραήλ.
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ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
Άρθρο 1
Επιτρέπεται στο Ισραήλ να συµµετάσχει σε όλα τα τρέχοντα και τα µελλοντικά κοινοτικά
προγράµµατα που είναι ανοικτά στη συµµετοχή του Ισραήλ σύµφωνα µε τις διατάξεις µε τις
οποίες θεσπίζονται τα προγράµµατα αυτά.
Άρθρο 2
Το Ισραήλ συµβάλλει οικονοµικά στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
ποσό ανάλογο µε τα ειδικά προγράµµατα στα οποία συµµετέχει.
Άρθρο 3
Εκπρόσωποι του Ισραήλ µπορούν να συµµετέχουν, ως παρατηρητές και για τα σηµεία που
αφορούν το Ισραήλ, στις επιτροπές διαχείρισης που είναι αρµόδιες για την παρακολούθηση
των προγραµµάτων στα οποία συνεισφέρει οικονοµικά το Ισραήλ.
Άρθρο 4
Τα έργα και οι πρωτοβουλίες που υποβάλλουν οι συµµετέχοντες από το Ισραήλ υπόκεινται,
στο µέτρο του δυνατού, στους ίδιους όρους, κανόνες και διαδικασίες που διέπουν τα
προγράµµατα αυτά όπως ισχύουν και για τα κράτη µέλη.
Άρθρο 5
Οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, όσον αφορά τη συµµετοχή του Ισραήλ σε κάθε
πρόγραµµα, ιδίως η χρηµατοδοτική συνεισφορά που πρέπει να καταβληθεί και οι διαδικασίες
έκθεσης και αξιολόγησης καθορίζονται µε συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής, η οποία ενεργεί
εξ ονόµατος της Κοινότητας, και των αρµόδιων αρχών του Ισραήλ (µνηµόνιο συµφωνίας).
Εάν το Ισραήλ υποβάλει αίτηση για κοινοτική εξωτερική βοήθεια για να συµµετάσχει σε
συγκεκριµένο κοινοτικό πρόγραµµα µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 για τον καθορισµό
γενικών διατάξεων σχετικά µε τη θέσπιση ευρωπαϊκού µηχανισµού γειτονίας και εταιρικής
σχέσης ή σύµφωνα µε οποιοδήποτε άλλο παρόµοιο κανονισµό που προβλέπει την παροχή
κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας στο Ισραήλ που ενδέχεται να υιοθετηθεί στο µέλλον, οι όροι
που διέπουν τη χρήση της κοινοτικής βοήθειας από το Ισραήλ ορίζονται σε συµφωνία
χρηµατοδότησης.
Άρθρο 6
Κάθε µνηµόνιο συµφωνίας ορίζει, σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό κανονισµό της
Κοινότητας, ότι οι οικονοµικοί έλεγχοι ή οι λογιστικοί έλεγχοι διεξάγονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την OLAF και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ή υπό την εποπτεία τους.
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Θεσπίζονται λεπτοµερείς διατάξεις για τον οικονοµικό και το λογιστικό έλεγχο, τα διοικητικά
µέτρα, τις κυρώσεις και την είσπραξη οφειλών που επιτρέπουν την ανάθεση στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στην OLAF και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εξουσιών αντίστοιχων µε εκείνες που
διαθέτουν έναντι δικαιούχων ή συµβασιούχων που είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα.
Άρθρο 7
Η παρούσα συµφωνία-πλαίσιο (εφεξής η «συµφωνία») εφαρµόζεται για τη χρονική περίοδο
κατά την οποία ισχύει η ευρωµεσογειακή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου.
Το παρόν πρωτόκολλο υπογράφεται και εγκρίνεται από την Κοινότητα και το Ισραήλ
σύµφωνα µε τις οικείες διαδικασίες.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει την παρούσα συµφωνία µε γραπτή
κοινοποίηση στο άλλο µέρος. Η παρούσα συµφωνία παύει να ισχύει έξι µήνες µετά την
ηµεροµηνία της εν λόγω κοινοποίησης.
Άρθρο 8
Το αργότερο τρία χρόνια µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας και,
στη συνέχεια, ανά τρία χρόνια, τα δύο συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να αναθεωρήσουν την
εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας βάσει της πραγµατικής συµµετοχής του Ισραήλ σε ένα ή
περισσότερα κοινοτικά προγράµµατα.
Άρθρο 9
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρµόζεται η συνθήκη
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ή η συνθήκη που τη διαδέχθηκε) και υπό τους
όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο έδαφος του Ισραήλ.
Άρθρο 10
Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί την
ηµεροµηνία κατά την οποία τα µέρη κοινοποιούν αµοιβαία, διά της διπλωµατικής οδού, την
ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος του.
Έως ότου τεθεί σε ισχύ, τα µέρη συµφωνούν ότι, µε την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των
εσωτερικών διαδικασιών τους, εφαρµόζουν προσωρινά τις διατάξεις του πρωτοκόλλου από
την ηµεροµηνία υπογραφής του, υπό τον όρο της σύναψης του πρωτοκόλλου σε
µεταγενέστερη ηµεροµηνία.
Άρθρο 11
Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται εις διπλούν σε κάθε µία από τις επίσηµες γλώσσες των
συµβαλλοµένων µερών και καθένα από τα κείµενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικό.
Όλες οι γλωσσικές αποδόσεις του παρόντος κειµένου είναι εξίσου αυθεντικές.
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Άρθρο 12
Η παρούσα συµφωνία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ευρωµεσογειακής συµφωνίας
σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και του
Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου.
Βρυξέλλες, [ηµεροµηνία]

Για την Κυβέρνηση του Ισραήλ

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
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