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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Ιουλίου 2012
σχετικά με την τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2012/419/ΕΕ)
Μαγιότ στο συγκεκριμένο άρθρο ούτως ώστε αυτό να εφαρ
μόζεται στο σύνολό του, όπως το άρθρο 355 παράγραφος 1
της ΣΛΕΕ.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 355 παράγραφος 6,
(5)

Έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Γαλλικής Δημοκρατίας,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Το άρθρο 355 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουρ
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), επιτρέπει στο Ευρω
παϊκό Συμβούλιο, μετά από πρωτοβουλία του ενδιαφερομέ
νου κράτους μέλους, να θεσπίσει ομόφωνα και μετά από
διαβούλευση με την Επιτροπή, απόφαση για την τροποποί
ηση του καθεστώτος, έναντι της Ένωσης, χώρας ή εδάφους
της Δανίας, της Γαλλίας ή των Κάτω Χωρών, που περιλαμ
βάνεται στις παραγράφους 1 και 2 του εν λόγω άρθρου.
Η Γαλλική Δημοκρατία (εφεξής «Η Γαλλία»), μέσω επιστολής
του προέδρου της με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2011,
ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει μια τέτοια
απόφαση, ούτως ώστε η Μαγιότ, η οποία έχει επί του παρό
ντος καθεστώς υπερπόντιας χώρας και εδάφους, κατά την
έννοια του άρθρου 355 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και περι
λαμβάνεται με αυτό το καθεστώς στον κατάλογο του παραρ
τήματος II της εν λόγω Συνθήκης, να αποκτήσει το καθεστώς
εξόχως απόκεντρης περιοχής, κατά την έννοια του άρθρου
349 της ΣΛΕΕ.
Η αίτηση της Γαλλίας απηχεί την επιλογή των κατοίκων της
Μαγιότ να προσεγγίσουν προοδευτικά τη μητρόπολη, η
οποία επιβεβαιώθηκε με το δημοψήφισμα της 29ης Μαρτίου
2009 που ενέκρινε με ποσοστό 95,2 % των ψήφων την
πρόταση μετατροπής της Μαγιότ σε διαμέρισμα. Ως εκ τού
του, από τις 31 Μαρτίου 2011, η Μαγιότ αποτελεί το
εκατοστό πρώτο γαλλικό διαμέρισμα και το πέμπτο γαλλικό
υπερπόντιο διαμέρισμα.
Η διαρθρωτική οικονομική και κοινωνική κατάσταση και η
γεωγραφική θέση της Μαγιότ παρουσιάζουν όλα τα προβλε
πόμενα στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ χαρακτηριστικά μιας εξό
χως απόκεντρης περιοχής κατά την έννοια της εν λόγω διά
ταξης. Επομένως, θα πρέπει να παρεμβληθεί μνεία της

Η τροποποίηση του καθεστώτος της νήσου Μαγιότ έναντι
της Ένωσης που απηχεί μια δημοκρατικά εκφρασμένη αίτη
ση, θα πρέπει να αποτελέσει βήμα σύμφωνο με την πρό
σβαση της νήσου αυτής σε ένα καθεστώς που προσεγγίζει
εκείνο της μητρόπολης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Από 1ης Ιανουαρίου 2014, η Μαγιότ παύει να αποτελεί υπερπόντια
χώρα και διαμέρισμα, στο οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του
τέταρτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ), προκειμένου να καταστεί εξόχως απόκεντρη περιο
χή, κατά την έννοια του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 2
Κατόπιν τούτου, η ΣΛΕΕ τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 349 πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «της Μαγιότ» παρεμ
βάλλονται μετά τις λέξεις «της Μαρτινίκας».
2) Στο άρθρο 355 παράγραφος 1, οι λέξεις «τη Μαγιότ» προστίθε
νται μετά τις λέξεις «τη Μαρτινίκα».
3) Στο παράρτημα II, διαγράφεται η έκτη περίπτωση.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσης της.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2012.
Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
H. VAN ROMPUY

