
RRAAPPPPOORRTT  
DDEE  LLAA  RREEUUNNIIOONN  DD''EEXXPPEERRTTSS  RREEPPRREESSEENNTTAANNTT  LLEESS  EETTAATTSS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  AA  LLAA  
CCOONNFFEERREENNCCEE  SSUURR  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  EETT  LLAA  CCOOOOPPEERRAATTIIOONN  EENN  EEUURROOPPEE,,  PPRREEVVUUEE  

DDAANNSS  LL''AACCTTEE  FFIINNAALL  DDEE  LLAA  CCSSCCEE  EETT  DDAANNSS  LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT  DDEE  CCLLOOTTUURREE  DDEE  LLAA  
RREEUUNNIIOONN  DDEE  MMAADDRRIIDD,,  AAUUXX  FFIINNSS  DDEE  PPRROOCCEEDDEERR,,  SSUURR  LLAA  BBAASSEE  DDEE  LL''AACCTTEE  FFIINNAALL,,  
AA  LL''EEXXAAMMEENN  DD''UUNNEE  MMEETTHHOODDEE  GGEENNEERRAALLEEMMEENNTT  AACCCCEEPPTTAABBLLEE  DDEE  RREEGGLLEEMMEENNTT  

PPAACCIIFFIIQQUUEE  DDEESS  DDIIFFFFEERREENNDDSS  VVIISSAANNTT  AA  CCOOMMPPLLEETTEERR  LLEESS    MMEETTHHOODDEESS  
EEXXIISSTTAANNTTEESS..  

  
  
  CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  mmaannddaatt  ccoonntteennuu  ddaannss  ll''AAccttee  ffiinnaall  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ssuurr  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  

ccooooppéérraattiioonn  eenn  EEuurrooppee,,  àà  llaa  rreeccoommmmaannddaattiioonn  ccoonntteennuuee  ddaannss  llee  rraappppoorrtt  ddee  llaa  RRééuunniioonn  dd''eexxppeerrttss  

ddee  MMoonnttrreeuuxx  aaiinnssii  qquu''aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  dduu  DDooccuummeenntt  ddee  ccllôôttuurree  ddee  llaa  RRééuunniioonn  ddee  

MMaaddrriidd  11998800,,  uunnee  RRééuunniioonn  dd''eexxppeerrttss  rreepprréésseennttaanntt  lleess  EEttaattss  ppaarrttiicciippaannttss  ss''eesstt  tteennuuee  àà  AAtthhèènneess  dduu  

2211  mmaarrss  aauu  3300  aavvrriill  11998844,,  aaffiinn  ddee  ppoouurrssuuiivvrree,,  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  ll''AAccttee  ffiinnaall,,  II''eexxaammeenn  dd''uunnee  

mméétthhooddee  ggéénnéérraalleemmeenntt  aacccceeppttaabbllee  ddee  rrèègglleemmeenntt  ppaacciiffiiqquuee  ddeess  ddiifffféérreennddss  vviissaanntt  àà  ccoommpplléétteerr  lleess  

mméétthhooddeess  eexxiissttaanntteess..  LLeess  ppaarrttiicciippaannttss  oonntt  pprriiss  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ll''aapppprroocchhee  ccoommmmuunnee  eexxppoossééee  

ddaannss  llee  rraappppoorrtt  ddee  llaa  RRééuunniioonn  dd''eexxppeerrttss  ddee  MMoonnttrreeuuxx..  

  LLoorrss  ddee  llaa  ssééaannccee  dd''oouuvveerrttuurree,,  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  oonntt  eenntteenndduu  uunnee  aallllooccuuttiioonn  pprroonnoonnccééee,,  aauu  

nnoomm  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  GGrrèèccee,,  ppaarr  MM..  YYiiaannnniiss  CCaappssiiss,,  SSeeccrrééttaaiirree  dd''EEttaatt  dduu  MMiinniissttèèrree  ddeess  

aaffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  

  LLeess  ppaarrttiicciippaannttss  oonntt  aaddooppttéé  uunn  oorrddrree  dduu  jjoouurr  eett  pprrooccééddéé  àà  uunn  éécchhaannggee  ddee  vvuueess  ggéénnéérraall,,  

aapprrèèss  lleeqquueell  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  pprrooppoossiittiioonnss  oonntt  ééttéé  pprréésseennttééeess  eett  ddiissccuuttééeess..  UUnnee  ddiissccuussssiioonn  

aapppprrooffoonnddiiee  aa  eeuu  lliieeuu..  DDeess  pprrooggrrèèss  oonntt  ééttéé  rrééaalliissééss  ddaannss  ll''eexxaammeenn  dd''uunnee  mméétthhooddee  ggéénnéérraalleemmeenntt  

aacccceeppttaabbllee  ddee  rrèègglleemmeenntt  ppaacciiffiiqquuee  ddeess  ddiifffféérreennddss  vviissaanntt  àà  ccoommpplléétteerr  lleess  mméétthhooddeess  eexxiissttaanntteess..  

LL''aacccceenntt  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ssuurr  llaa  mmaanniièèrree  eett  lleess  mmooyyeennss  dd''iinncclluurree  ddaannss  uunnee  tteellllee  mméétthhooddee  

uunn  éélléémmeenntt  ddee  rreeccoouurrss  àà  uunnee  ttiieerrccee  ppaarrttiiee..  DDeess  vvuueess  ddiivveerrggeenntteess  oonntt  ééttéé  eexxpprriimmééeess  eett  aauuccuunn  

ccoonnsseennssuuss  nn''aa  ééttéé  aatttteeiinntt  ssuurr  uunnee  mméétthhooddee..  IIII  aa  ééttéé  rreeccoonnnnuu  qquuee  lleess  ddiissccuussssiioonnss  ddeevvrraaiieenntt  ssee  

ppoouurrssuuiivvrree  ddaannss  uunn  ccaaddrree  aapppprroopprriiéé  aauu  sseeiinn  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  llaa  CCSSCCEE..  

  LLeess  ppaarrttiicciippaannttss  oonntt  eexxpprriimméé  aauu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  GGrrèèccee  lleeuurr  pprrooffoonnddee  ggrraattiittuuddee  ppoouurr  

ll''eexxcceelllleennttee  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  RRééuunniioonn  eett  llaa  cchhaalleeuurreeuussee  hhoossppiittaalliittéé  qquuii  lleeuurr  aa  ééttéé  rréésseerrvvééee  

ppeennddaanntt  lleeuurr  ssééjjoouurr  àà  AAtthhèènneess..  

  

AAtthhèènneess,,  llee  3300  aavvrriill  11998844  


