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17. ζητεί μεγαλύτερη αλληλεγγύη και 
ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ της ΕΕ και 
των κρατών μελών· υπενθυμίζει την 
ανάγκη συνοχής των εξωτερικών 
πολιτικών της ΕΕ μεταξύ τους και με 
άλλες πολιτικές που χαρακτηρίζονται από 
εξωτερική διάσταση, καθώς και 
συντονισμού των εν λόγω πολιτικών με 
τους διεθνείς εταίρους· πιστεύει ότι η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών έχει 
ουσιαστική σημασία για τη διαφύλαξη της 
δημοκρατίας, των κοινών αξιών, των 
ελευθεριών και των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων στην ΕΕ· 
υπογραμμίζει την ανάγκη επέκτασης της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, 
των χωρών εταίρων και των διεθνών 
οργανισμών· επαναλαμβάνει τη σημασία 
του άρθρου 24 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, το 
οποίο αναφέρει ότι τα κράτη μέλη 
υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα την 
εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας της Ένωσης με πνεύμα πίστης 
και αμοιβαίας αλληλεγγύης και απέχουν 
από κάθε ενέργεια αντίθετη προς το 
συμφέρον της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι, 
όπως ορίζεται στη Συνθήκη, το Συμβούλιο 
Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ είναι το 
βήμα στο οποίο οι εθνικοί υπουργοί 
παρουσιάζουν τις απόψεις και τις 
συμφωνημένες πολιτικές τους, και ότι, 
μόλις συμφωνηθεί η πολιτική, τα κράτη 
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μέλη πρέπει να στηρίζουν πλήρως τον 
ΑΠ/ΥΕ κατά την εκτέλεσή της, χωρίς να 
ενεργούν παράλληλα·

κράτη μέλη πρέπει να στηρίζουν πλήρως 
τον ΑΠ/ΥΕ κατά την εκτέλεσή της, επίσης 
κατά τις δικές τους διπλωματικές 
προσπάθειες·
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