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(Πρξειr εγκριθεσεr δυνµει του ρθρου V τηr Συνθκηr για την Ευρωπαϊκ νωση)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
τηr 17ηr Μαου 1999
που υιοθετθηκε απ το Συµβολιο βσει του ρθρου 15 τηr συνθκηr για την Ευρωπαϊκ
νωση, σχετικ µε να σµφωνο σταθερτηταr για τη Νοτιοανατολικ Ευρπη
(1999/345/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη τη συνθκη για την Ευρωπαϊκ νωση, και
ιδωr το ρθρο 15,

(8)

τι η Οµοσπονιακ ∆ηµοκρατα τηr Γιουγκοσλαβαr
θα πρπει να προσκληθε να συµµετσχει σ’ αυτ το
σµφωνο σταθερτηταr απ τη στιγµ που θα
πληρο τιr αναγκαεr προϋποθσειr,

Εκτιµνταr:
(1)

(2)

τι, στιr 8 και 26 Απριλου 1999, το Συµβολιο ενκρινε συµπερσµατα σχετικ µε τη Νοτιοανατολικ
Ευρπη·
τι µι πολιτικ επλυση τηr κρσηr στο Κοσσυφοπδιο, πρπει να ενταχθε σε µα αποφασιστικ προσπθεια που θα αποσκοπε στη σταθεροποηση
ολκληρηr τηr περιοχr·

(3)

τι θα πρπει να προετοιµασθε να σµφωνο σταθερτηταr για τη Νοτιοανατολικ Ευρπη·

(4)

τι το εν λγω σµφωνο σταθερτηταr θα πρπει να
βασζεται στο Χρτη των Ηνωµνων Εθνν, στιr
αρχr και δεσµεσειr του ΟΑΣΕ και στιr σχετικr
συνθκεr και συµβσειr του Συµβουλου τηr
Ευρπηr, ιδωr δε στην ευρωπαϊκ σµβαση ανθρωπνων δικαιωµτων·

(5)

(6)

(7)

τι η ΕΕ θα πρπει να διαδραµατσει τον ηγετικ
ρλο στο σµφωνο σταθερτηταr, τι ο ΟΑΣΕ χει
να διαδραµατσει βασικ ρλο για την προθηση τηr
ασφλειαr και τηr σταθερτηταr και τι το σµφωνο
σταθερτηταr θα πρπει να αναπτυχθε και να εφαρµοστε σε στεν σµπραξη µε τον ΟΑΣΕ·
τι η ΕΕ στα πλασια τηr περιφερειακr προσγγισηr
και πραν αυτr, δραστηριοποιεται δη για την
ενσχυση των δηµοκρατικν και οικονοµικν
θεσµν στην περιοχ µσω ορισµνων καλr
εδραιωµνων προγραµµτων·
τι η ΕΕ θα φρει την περιοχ πιο κοντ στην
προοπτικ πλρουr ενσωµτωσηr των χωρν αυτν
στιr δοµr τηr, µσω ενr νου εδουr συµβατικr
σχσηr, λαµβανοµνηr υπψη τηr ιδιατερηr κατστασηr κθε χραr, µε προοπτικ την ιδιτητα του
µλουr τηr ΕΕ βσει τηr συνθκηr του µστερνταµ
και αφο εκπληρωθον τα κριτρια τηr Κοπεγχγηr·

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

ρθρο 1
1.
Η ΕΕ θα διαδραµατσει τον ηγετικ ρλο στη θσπιση
συµφνου σταθερτηταr για τη Νοτιοανατολικ Ευρπη.
2.
Στχοr αυτο του συµφνου σταθερτηταr εναι να
συµβλει στη διασφλιση τηr συνεργασαr µεταξ των
συµµετεχντων σ’ αυτ για τη λψη συνολικν µτρων για
τη µακροπρθεσµη σταθεροποηση, αφλεια, εκδηµοκρατισµ, οικονοµικ ανασυγκρτηση και ανπτυξη τηr
περιοχr και για την εγκαθδρυση διαρκν σχσεων καλr
γειτοναr µεταξ τουr, διµερr  πολυµερr, καθr και µε
τη διεθν κοιντητα.
3.
Η ΕΕ θα εργασθε για τη διασφλιση τηr δηµιουργαr,
ανµεσα στουr διουr του συµµετχοντεr, ενr «Περιφερειακο βµατοr τηr Νοτιοανατολικr Ευρπηr» προκειµνου
να προχωρσει το σµφωνο σταθερτηταr.
ρθρο 2
1.
Προκειµνου να προωθηθον οι στχοι που αναφρονται στο ρθρο 1, η Ευρωπαϊκ νωση θα συγκαλσει
δισκεψη για τη Νοτιοανατολικ Ευρπη.
2.
Η δισκεψη θα πραγµατοποιηθε σε εππεδο
υπουργν εξωτερικν, ει δυνατν το αργτερο ωr το τλοr
Ιουλου 1999. Η δισκεψη θα πραγµατοποιηθε κατ το
υπδειγµα του Royaumont (εξαιρουµνηr τηr Οµοσπονδιακr ∆ηµοκραταr τηr Γιουγκοσλαβαr ωr του αυτ
φθσει στο σηµεο να πληρο τουr ρουr τηr διεθνοr
κοιντηταr για τη συµµετοχ τηr). Επιπλον, θα συµµετσχουν επσηr στη δισκεψη εκπρσωποι του Καναδ, τηr
Ιαπωναr, τηr ΕΤΑΑ, τηr ΕΤΕπ, του ∆ΝΤ, τηr Παγκσµιαr
Τρπεζαr, του ΟΟΣΑ, του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, τηr ∆ΕΕ, τηr
UNHCR καθr και εκπρσωποι περιφερειακν πρωτοβουλιν.
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3.
Η προετοιµασα τηr δισκεψηr θα γνει σε συνεδραση στο Köningswinter (Petersberg) στιr 27 Μαου 1999
σε εππεδο ανωτρων υπαλλλων, κατ το υπδειγµα τηr
παραγρφου 2. Προr τοτο, οι εργασεr για τη δισκεψη
αυτ θα προχωρσουν επειγντωr.

ρθρο 3
1.
Η ΕΕ θα υποστηρξει ενεργ τιr χρεr τηr περιοχr
για την επτευξη των στχων του συµφνου σταθερτηταr.
2.
Η ΕΕ θα αναλβει, µαζ µε διεθνεr δωρητr, να διοργανσει µα δισκεψη δωρητν/ανασυγκρτησηr για τη
Νοτιοανατολικ Ευρπη.

28. 5. 1999
ρθρο 4

Η παροσα κοιν θση παργει αποτελσµατα απ την
ηµεροµηνα που υιοθετεται.
ρθρο 5
Η παροσα κοιν θση δηµοσιεεται στην Επσηµη
Εφηµερδα.
Βρυξλλεr, 17 Μαου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
J. FISCHER

