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Σςμυωνία στο Σςμβούλιο για σύσταση 

Εςπωπαϊκήρ Υπηπεσίαρ Εξωτεπικήρ Δπάσηρ 

 

ηεο Ληθνιέηαο Ιεθαλίδε 

Κεηαπηπρηαθήο Φνηηήηξηαο θαη 

Γόθηκεο Δξεπλήηξηαο Θ.Δ.ΓΗΑ. 

 

 

Κεηαμύ ηωλ θπξηόηεξωλ θαηλνηνκηώλ ηεο Σπλζήθεο ηεο Ιηζζαβώλαο πεξηιακβάλεηαη 

ε δεκηνπξγία ηεο ζέζεο ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζώπνπ ηεο Έλωζεο γηα ηελ Θνηλή 

Δμωηεξηθή Πνιηηηθή θαη ηελ Πνιηηηθή Αζθαιείαο, θαη ε ζέζπηζε ηεο Δπξωπαϊθήο 

Υπεξεζίαο Δμωηεξηθήο Γξάζεο (ΔΥΔΓ), ηεο νπνίαο δηαρεηξηζηήο ζα είλαη ν Ύπαηνο 

Δθπξόζωπνο, πνπ αλαιακβάλεη επηπιένλ θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο1.  

 

Ζ ΔΥΔΓ ζα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο δηπιωκαηηθέο ππεξεζίεο ηωλ θξαηώλ κειώλ θαη 

ζα απαξηίδεηαη από ππαιιήινπο ηωλ αξκνδίωλ δηεπζύλζεωλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο θαζώο θαη απνζπαζκέλν πξνζωπηθό ηωλ εζληθώλ 

δηπιωκαηηθώλ ππεξεζηώλ. Ζ νξγάλωζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο ζα 

θαζνξηζηνύλ κε απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ, θαηόπηλ πξνηάζεωο ηνπ Ύπαηνπ 

Δθπξνζώπνπ γηα ηελ ΘΔΠΠΑ θαη κεηά από δηαβνύιεπζε κε ην Δπξωπαϊθό 

Θνηλνβνύιην θαη έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο2. 

                                                 
1 Frederico Santopinto: «Δπηηνκή ηεο ζύγρπζεο ε εμωηεξηθή πνιηηηθή ηεο Δπξωπαϊθήο 

Έλωζεο»,  Le Monde diplomatique, 14.3.2010. 
2 Σύκθωλα κε ην άξζξν 27.3 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε «(θ)αηά ηελ εθηέιεζε 

ηωλ θαζεθόληωλ ηνπ, ν ύπαηνο εθπξόζωπνο επηθνπξείηαη από επξωπαϊθή ππεξεζία 
εμωηεξηθήο δξάζεο. Ζ ππεξεζία απηή ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο δηπιωκαηηθέο ππεξεζίεο ηωλ 

θξαηώλ κειώλ θαη απαξηίδεηαη από ππαιιήινπο ηωλ αξκνδίωλ δηεπζύλζεωλ ηεο Γεληθήο 
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Ζ πξόηαζε ηεο Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ γηα ηελ ΘΔΠΠΑ, Catherine Ashton, ζρεηηθά κε 

ηελ νξγάλωζε ηεο ππεξεζίαο, παξνπζηάζηεθε ζηηο 25 Καξηίνπ 2010 3. Βαζηθά ζεκεία 

ηεο πξόηαζεο απνηεινύλ ε νξγάλωζε ηεο ππεξεζίαο ωο δηαθξηηήο νληόηεηαο από ηελ 

Δπηηξνπή θαη ην Σπκβνύιην θαη ε ζέζπηζε ελόο ηζρπξνύ Γεληθνύ Γξακκαηέα θαη δύν 

αλαπιεξωηώλ, ν έλαο κε δηνηθεηηθά θαη ν άιινο κε πνιηηηθά θαζήθνληα4. Δπηπιένλ, ε 

ΔΥΔΓ αλακέλεηαη λα δηαζέηεη 7.000 δηπιωκάηεο, ελώ νη 136 αληηπξνζωπίεο ηεο εθηόο 

Δπξώπεο ζα κπνξνύλ λα ππνζηεξίδνπλ ηα θξάηε κέιε παξέρνληαο πξνμεληθέο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο. 

 

Σηηο 26 Απξηιίνπ 2010 ην Σπκβνύιην θαηέιεμε ζε ζπκθωλία επί ηεο πξνηάζεωο ηεο 

Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ5. Ζ ζπκθωλία ζα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα ηηο δηαβνπιεύζεηο κε 

ην Δπξωπαϊθό Θνηλνβνύιην ώζηε λα γίλεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ επηρεηξεζηαθή ε 

λέα ππεξεζία. Εήηεκα πξνο επίιπζε απνηειεί ην γεγνλόο όηη ην Δπξωπαϊθό 

Θνηλνβνύιην είλαη αληίζεην πξνο ηελ ζρεδηαδόκελε δνκή. Από ηελ πιεπξά ηνπ, 

αληηηείλεη κηα ΔΥΔΓ πνιύ πην θνληά ζηελ Δπηηξνπή, κε ηνλ Ύπαην Δθπξόζωπν λα 

ζπληνλίδεη ηνπο Δπηηξόπνπο Αλάπηπμεο, Αλζξωπηζηηθήο Βνήζεηαο θαη Γεηηλίαζεο. 

Δπίζεο, πξνηείλεη ηελ θαηάξγεζεο ηεο ζέζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα θαη αλη’ απηνύ 

λα ηνπνζεηεζνύλ ηξεηο αλαπιεξωηέο ηεο Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ, έλαο ππεύζπλνο γηα 

ηελ πνιηηηθή, έλαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη έλαο γηα ηηο θξίζεηο, κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε 

ζπλεξγαζία κε ην Δπξωπαϊθό Θνηλνβνύιην6. Ζ επίηεπμε ζπκβηβαζηηθήο ιύζεο είλαη 

απαξαίηεηε, θαζώο κεηά ηελ ζύζηαζε ηεο ππεξεζίαο ην Δπξωπαϊθό Θνηλνβνύιην ζα 

θιεζεί λα εγθξίλεη ηηο ελέξγεηέο ηεο θαη θπξίωο ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο, θαη κηα εμ 

αξρήο δηαθωλία δελ ζα είλαη ππέξ ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο Έλωζεο. 

 

                                                                                                                                            
Γξακκαηείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο θαζώο θαη απνζπαζκέλν πξνζωπηθό ηωλ 
εζληθώλ δηπιωκαηηθώλ ππεξεζηώλ. Ζ νξγάλωζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επξωπαϊθήο ππεξεζίαο 

εμωηεξηθήο δξάζεο θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ. Τν Σπκβνύιην απνθαζίδεη, 
πξνηάζεη ηνπ ύπαηνπ εθπξνζώπνπ, κεηά από δηαβνύιεπζε κε ην Δπξωπαϊθό Θνηλνβνύιην θαη 

έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο». 
3
 SPEECH/10/129, Catherine Ashton - Introductory remarks at presentation of the proposal 

for the European External Action Service (EEAS), Brussels, 25.3.2010. 
4 Έγγξαθν PE440.132v01-00 Δπξωπαϊθνύ Θνηλνβνπιίνπ, «Έγγξαθν Δξγαζίαο Αξηζ. 2 ζρεηηθά 
κε ηνλ δεκνζηνλνκηθό θαλνληζκό θαη ηελ Δπξωπαϊθή Υπεξεζία Δμωηεξηθήο Γξάζεο», Δπηηξνπή 

Πξνϋπνινγηζκώλ, Δηζεγήηξηα: Ingeborg Gräßle, 7.4.2010. 
5 Έγγξαθν 8967/10, Press Release, 3010th Council meeting, General Affairs, Luxemburg, 

26.4.2010. 
6 Βάιηα Θαϊκάθε: «Εεηείηαη επξωπαϊθή εμωηεξηθή πνιηηηθή», Θπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία, 

25.4.2010. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/129&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cont/dt/811/811670/811670el.pdf
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/loadDocument.aspx?id=339&lang=EL&directory=EN/genaff/&fileName=114045.pdf
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=155116
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Γεδνκέλνπ όηη ε Δπξωπαϊθή Έλωζε έρεη αλαιάβεη έλαλ νινέλα θαη ζεµαληηθόηεξν 

ξόιν ζηελ παγθόζµηα ζθελή ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, είρε θαηαζηεί απαξαίηεηε µηα 

λέα πξνζέγγηζε πνπ ζα δηαζθάιηδε ηελ ζπλέπεηα θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα ηεο 

ζπιινγηθήο δξάζεο ζηελ αληηµεηώπηζε ηωλ παγθόζµηωλ πξνθιήζεωλ. Ζ ζύζηαζε ηεο 

ΔΥΔΓ απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε κεγαιύηεξεο ζπλνρήο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ζηελ εμωηεξηθή δξάζε ηεο ΔΔ θαη ζηελ αύμεζε ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

επηξξνήο ηεο ζηνλ θόζκν. 

 

Αμηνζεκείωηεο πξνϋπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο Υπεξεζίαο 

ζπληζηνύλ κεηαμύ άιιωλ ν πεξηνξηζκόο ηωλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδωλ θαη ε 

εθπξνζώπεζε ηωλ ζπκθεξόληωλ θαη ηωλ 27 θξαηώλ κειώλ7. Σπγθεθξηκέλα, ε κε 

θπξηαξρία ηωλ κεγάιωλ θξαηώλ ηεο Δπξώπεο κπνξεί επηηεπρζεί κε ηελ ζωζηή 

εθπξνζώπεζε ηωλ κηθξόηεξωλ πιεζπζκηαθά θξαηώλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ 

ζηόρνπ, ε Ύπαηε Δθπξόζωπνο ζε νκηιίεο ηεο ζην Δπξωπαϊθό Θνηλνβνύιην ζηηο 23 θαη 

ηηο 25 Καξηίνπ 2010 8, δηαβεβαίωζε όηη ε ΔΥΔΓ ζα «αληαλαθιά» ηελ ΔΔ, θαη 

πξνζέζεζε όηη ε ζηειέρωζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη αμηνθξαηηθά βάζεη επηινγήο από 

βηνγξαθηθά πνπ ζα ζηαινύλ από ηα θξάηε κέιε9. 

 

 

                                                 
7 Susanne Henn & Θώζηαο Σπκεωλίδεο: «Πνηα είλαη ε Δπξωπαϊθή Υπεξεζία Δμωηεξηθήο 
Γξάζεο;» Deutsche Welle, 19.11.2009. 
8 SPEECH/10/120, Catherine Ashton - Speech to the European Parliament's foreign affairs 
committee European Parliament, Brussels, 23.3.2010 θαη SPEECH/10/129, ό.π.. 
9 Βι. ζρεηηθά ηελ απάληεζε ηεο Catherine Ashton ζηελ εξώηεζε ηεο Δπξωβνπιεπηνύ θαο 
Καξηιέλαο Θνππά, Γειηίν Τύπνπ ηεο Θνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΠΑΣΟΘ ζην Δπξωπαϊθό 

Θνηλνβνύιην, Βξπμέιιεο, 23.3.2010. 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4909257,00.html.gr/view/el/press-release/meps/meps-2010/Meps-2010-March/meps-2010-March-166.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4909257,00.html.gr/view/el/press-release/meps/meps-2010/Meps-2010-March/meps-2010-March-166.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/120&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/129&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://vo.pasok.gr/koppa/?p=1054

