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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά 
με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) το 2009, που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κατ’ εφαρμογή του Μέρους ΙΙ, Τμήμα Ζ, παράγραφος 43 της διοργανικής συμφωνίας 
της 17ης Μαΐου 2006
(2010/2124(INI))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) το 2009, που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ, Τμήμα Ζ, παράγραφος 43 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης 
Μαΐου 20061,

– έχοντας υπόψη την προαναφερθείσα διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική 
πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 19ης Φεβρουαρίου 20092 και της 10ης Μαρτίου 
20103 σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις για την ΚΕΠΠΑ για το 2007 και το 2008, 
αντίστοιχα,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 20104 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ Ύπατης 
Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 
σχετικά με την πολιτική λογοδοσία5,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 
2010 σχετικά με τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 119, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0000/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξελίξει περαιτέρω τους στόχους της 
εξωτερικής πολιτικής της και να προαγάγει τις αξίες και τα συμφέροντά της παγκοσμίως 
με συνολικό στόχο να συμβάλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, την αλληλεγγύη, την 
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την πολυμέρεια και τον αμοιβαίο σεβασμό 

                                               
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
2 ΕΕ C 76 E, 25.3.2010, σ. 54.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0060.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0280.
5 Oπ.π., Παράρτημα II.
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μεταξύ των εθνών, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και την εξάλειψη της φτώχειας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προσέδωσε νέα διάσταση στην 
ευρωπαϊκή εξωτερική δράση και θα είναι καίρια για την αύξηση της συνοχής, της 
συνέπειας και της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δίνει νέα ώθηση στην εξωτερική 
πολιτική της ΕΕ, συγκεκριμένα παρέχοντας στην Ένωση τη δυνατότητα να αναλάβει έναν 
διεθνή ρόλο που θα συνάδει με την εξέχουσα οικονομική της θέση και τις φιλοδοξίες της 
και να οργανωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καταστεί αποτελεσματικός παράγοντας σε 
παγκόσμιο επίπεδο, να είναι σε θέση να μοιραστεί την ευθύνη για την παγκόσμια 
ασφάλεια και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον προσδιορισμό κοινών λύσεων σε κοινές 
προκλήσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ώθηση της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης προϋποθέτει 
επίσης να δρα η ΕΕ πιο στρατηγικά ούτως ώστε να ασκήσει την επιρροή της διεθνώς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα που διαθέτει η ΕΕ να επηρεάζει τη διεθνή τάξη 
πραγμάτων δεν είναι συνάρτηση μόνο της συνοχής μεταξύ των πολιτικών της, των 
φορέων και των θεσμικών της οργάνων, αλλά και μιας πραγματικής στρατηγικής 
αντίληψης της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία οφείλει να συνενώσει τα κράτη μέλη 
σε ένα σύνολο προτεραιοτήτων και στόχων, προκειμένου να εκφράζονται με μια ισχυρή 
και ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι συντελείται μια ουσιαστική μεταβολή της διεθνούς τάξης 
πραγμάτων, η οποία αποτελεί πρόκληση για την ΕΕ να εμπλακεί πιο ενεργά με τις 
υφιστάμενες και αναδυόμενες παγκόσμιες δυνάμεις, καθώς και με εταίρους σε διμερές και 
πολυμερές επίπεδο, προκειμένου να προαγάγει αποτελεσματικές λύσεις σε προβλήματα 
που είναι κοινά μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και του ευρύτερου κόσμου,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ώθηση θα πρέπει επίσης να οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός 
νέου προτύπου για τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της ΕΕ, τόσο τις νέες όσο και τις 
παλαιές, βάσει αμοιβαίων οφελών και συμφερόντων,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ 
είναι θεμελιώδους σημασίας για να χαίρουν οι ευρωπαϊκές εξωτερικές δράσεεις της 
κατανόησης και της υποστήριξης των πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οργάνωση και η προαγωγή της αποτελεσματικής και τακτικής διακοινοβουλευτικής 
συνεργασίας εντός της ΕΕ θα πρέπει να καθορίζεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, δυνάμει των άρθρων 9 και 10 του Πρωτοκόλλου 
1 της Συνθήκης της Λισαβόνας,

Η ετήσια έκθεση του 2009 του Συμβουλίου για την ΚΕΠΠΑ

1. επικροτεί την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου και εξαίρει τη διαυγή και θεματική 
διάρθρωσή της, η οποία παρέχει μια σαφή επισκόπηση των πολιτικών και των δράσεων 
στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας· επικροτεί επίσης 
τη φιλοδοξία του Συμβουλίου να δώσει περαιτέρω έμφαση και εντονότερη εστίαση στο 
περιφερειακό πλαίσιο των συγκρούσεων και προβλημάτων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη 
του για το γεγονός ότι στην έκθεση δεν περιγράφονται ενδεχόμενες γραμμές προσέγγισης 
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για την επίλυση αυτών των συγκρούσεων και προβλημάτων·

2. καλεί το Συμβούλιο να μην περιορίσει την εμβέλεια της ετήσιας έκθεσης για την ΚΕΠΠΑ 
σε μια απλή περιγραφή των δραστηριοτήτων ΚΕΠΠΑ, εκφράζει την άποψη ότι η έκθεση 
θα πρέπει να παρέχει κάτι περισσότερο από έναν κατάλογο γεγονότων και εξελίξεων που 
παρατίθενται ανά χώρα·

3. πιστεύει ότι η ετήσια έκθεση για την ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να αξιοποιήσει τη νέα δυναμική 
που δημιουργεί η Συνθήκη της Λισαβόνας και να χρησιμεύσει ως εργαλείο για 
ενισχυμένο διοργανικό διάλογο, συγκεκριμένα εξετάζοντας την εφαρμογή της 
στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητά 
της και παρουσιάζοντας τον μελλοντικό της προσανατολισμό·

Εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας

4. επαναλαμβάνει τη θέση του υπέρ της ανάπτυξης μιας συνεκτικής στρατηγικής εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ βάσει των στόχων και των αρχών που ορίζονται στο άρθρο 21 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η οποία θα πρέπει να προσδιορίζει σαφώς τα 
κοινά συμφέροντα της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφάλειας· καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να μεριμνήσει για την πλήρη 
συμμετοχή των συναφών οργάνων του Κοινοβουλίου σε αυτήν την προσπάθεια·

5. τονίζει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί συνεκτικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), των κρατών μελών και της Επιτροπής, να βελτιωθούν οι 
συνέργειες μεταξύ του επιπέδου της ΕΕ και του εθνικού επιπέδου και να ενισχυθεί ο 
συντονισμός μεταξύ των θεσμικών φορέων, με στόχο την καλύτερη ολοκλήρωση όλων 
των συναφών μέσων και πολιτικών και την έκφραση ενός ενιαίου μηνύματος της ΕΕ επί 
καίριων πολιτικών ζητημάτων· θεωρεί ότι η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της 
ΕΥΕΔ και των συναφών υπηρεσιών της Επιτροπής είναι καίριας σημασίας για τη 
διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης για την περιοχή γειτονίας μας και τις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τις χώρες εταίρους με προοπτικές ένταξης, καθώς και 
για τομείς πολιτικής όπως το εμπόριο, η ανάπτυξη, η ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και η 
δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις·

6. αναμένει από την ΕΥΕΔ ότι, προωθώντας το στενότερο συντονισμό μεταξύ της ΚΕΠΠΑ 
και των εξωτερικών πολιτικών, θα συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου και της επιρροής 
της ΕΕ στη διεθνή σκηνή και θα της επιτρέψει να προβάλει πιο αποτελεσματικά τα 
συμφέροντα και τις αξίες της, κατά τρόπο ανάλογο προς τη θέση που κατέχει στο διεθνές 
εμπόριο και στην οικονομία·

7. σημειώνει, ωστόσο, ότι η πλήρης συνοχή και συνέπεια σε όλο το φάσμα της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ δεν θα επιτευχθεί απλώς και μόνο με τη σύσταση της ΕΥΕΔ, αλλά θα 
προϋποθέτει και από τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπερβούν τις αποκλίνουσες μεταξύ τους 
απόψεις επί βασικών ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής· θεωρεί ουσιώδους σημασίας, εν 
προκειμένω, όχι μόνο να συμφωνήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ επί μιας κοινής 
στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, αλλά και να 
διασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους πολιτικές στηρίζουν τις θέσεις της ΕΕ·

8. τονίζει ότι ο ρόλος των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ (ΕΕΕΕ) θα πρέπει να είναι εν γένει 
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η εκπροσώπηση και ο συντονισμός της πολιτικής της ΕΕ προς τις περιοχές με 
συγκεκριμένο στρατηγικό ενδιαφέρον ή ενδιαφέρον στον τομέα της ασφάλειας για την 
ΕΕ, οι οποίες απαιτούν τη διαρκή παρουσία και προβολή της ΕΕ· είναι της άποψης ότι 
μεταξύ των ΕΕΕΕ και των αρμόδιων τμημάτων της ΕΥΕΔ θα πρέπει να αναπτυχθεί 
στενός συντονισμός και ότι τα σημαντικά θεματικά ζητήματα που στο παρελθόν 
καλύπτονταν από τους προσωπικούς αντιπροσώπους θα πρέπει να επανεξεταστούν και θα 
πρέπει να υποβληθούν προτάσεις για την ανάληψη αυτού του ρόλου από υψηλόβαθμους 
αξιωματούχους της ΕΥΕΔ ή από ΕΕΕΕ· θεωρεί ουσιαστικής σημασίας να υποβάλλονται ο 
ρόλος και οι εντολές των ΕΕΕΕ σε εκ των προτέρων διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και 
να υποβάλλονται προτάσεις, δυνάμει του άρθρου 36, παράγραφος 1 της ΣΕΕ, σχετικά με 
τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες ενημέρωσης και υποβολής εκθέσεων προς το 
Κοινοβούλιο από τους ΕΕΕΕ·

9. υπενθυμίζει το προνόμιό του βάσει της Συνθήκης να ζητείται η γνώμη του σε ζητήματα 
ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ, να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι απόψεις του και να προβαίνει 
στη διατύπωση συστάσεων· καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να ενοποιήσει τα 
καθήκοντα διαβούλευσης και υποβολής εκθέσεων που έως σήμερα εκτελούνται από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο στον τομέα της εξωτερικής δράσης· αναμένει δε την ενίσχυση 
του δικαιώματος του Κοινοβουλίου για δημοκρατικό έλεγχο του στρατηγικού 
προγραμματισμού των μέσων εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ·

10. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι, δυνάμει του άρθρου 218, παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, θα 
πρέπει να παρέχεται πλήρης ενημέρωση στο Κοινοβούλιο στα αρχικά, διαπραγματευτικά 
και τελικά στάδια της διαδικασίας για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών· αναμένει από την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να παρέχει κάθε συναφή πληροφορία σχετικά με τις 
διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών 
διαπραγμάτευσης και των σχεδίων διαπραγματευτικών κειμένων, και υπενθυμίζει ότι στη 
δήλωση για την πολιτική λογοδοσία η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος δεσμεύθηκε να 
εφαρμόζει τις διατάξεις της συμφωνίας πλαισίου στις διεθνείς συμφωνίες όσον αφορά τα 
εμπιστευτικά έγγραφα ΚΕΠΠΑ· ζητεί τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού modus operandi
που θα συνδυάζει τον σεβασμό των προνομίων του Κοινοβουλίου με τον απαραίτητο 
βαθμό εμπιστευτικότητας· πιστεύει ότι απαιτείται μια συνολική συμφωνία που θα αφορά 
όλα τα θεσμικά όργανα και θα καλύπτει όλους τους οργανισμούς της ΕΕ ούτως ώστε να 
ρυθμίζεται η πρόσβαση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε εμπιστευτικά 
έγγραφα·

11. τονίζει ότι η αναθεωρημένη διοργανική συμφωνία του 2006 για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση θα πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη 
διαφάνεια στη διαδικασία προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ και να αντιμετωπίζει επαρκώς 
τις απαιτήσεις ενημέρωσης της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής προκειμένου η εν 
λόγω αρχή να διαθέτει πλήρη και τακτική ενημέρωση επί του ιστορικού, του πλαισίου και 
των δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών αποφάσεων στον εν λόγω τομέα 
πολιτικής· είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λαμβάνει επαρκή 
ενημέρωση πριν από την έγκριση εντολών και στρατηγικών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ· 
επικροτεί τη στήριξη που εξέφρασε η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος για την πρόταση 
όλες οι σημαντικές αποστολές της ΚΠΑΑ να προβλέπονται στον προϋπολογισμό· εμμένει 
στη θέση του ότι, προκειμένου να αυξηθεί η δημοκρατική νομιμότητα της ΚΕΠΠΑ, τα 
αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου θα πρέπει να καλούνται σε διαβούλευση πριν από την 
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ανάληψη αποστολών ΚΠΑΑ και θα πρέπει να μπορούν να εποπτεύουν κατάλληλα τις 
αποστολές της ΚΠΑΑ ειδικότερα·

12. θεωρεί ότι οι τακτικές κοινές συνεδριάσεις διαβούλευσης επί της ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να 
συμπληρώνονται με πρόσθετες συνεδριάσεις εάν προκύψει ανάγκη για εκ των προτέρων 
ενημέρωση· προτείνει εν προκειμένω τον προσανατολισμό αυτών των συνεδριάσεων στην 
άντληση βασικών στρατηγικών και πολιτικοστρατιωτικών διδαγμάτων, με στόχο τη 
βελτίωση του σχεδιασμού και της διαχείρισης των μελλοντικών αποστολών και τη 
συμβολή στην ανάπτυξη μιας διορατικής προσέγγισης των μελλοντικών αναγκών· 
υπενθυμίζει περαιτέρω το δικαίωμά του να ζητείται η γνώμη του και την ανάγκη να 
ενημερώνεται επαρκώς για τις ρυθμίσεις επείγουσας χρηματοδότησης για ορισμένες 
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ με βάση το άρθρο 41, 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ·

Βασικά θεματικά ζητήματα της ΚΕΠΠΑ

13. τονίζει ότι οι δράσεις ΚΠΑΑ θα πρέπει να ενσωματώνονται σε μια συνολική πολιτική για 
χώρες και περιοχές σε κρίση· υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη απομάκρυνσης από τη 
σημερινή εστίαση και έμφαση στην επιτυχή ανάπτυξη των αποστολών ΚΠΑΑ και 
απόδοσης μεγαλύτερης προσοχής στην επιτυχή υλοποίησή τους και στον διαρκή 
αντίκτυπό τους επιτόπου·

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση καταστροφών και άλλων μέσων της ΕΕ –όπως οι στρατιωτικές και 
πολιτικές αποστολές της ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται επιτόπου ή θα μπορούσαν 
να αναπτυχθούν στον απόηχο μιας κρίσης· πιστεύει ότι ο άκαμπτος διαχωρισμός μεταξύ 
στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων αντικατοπτρίζει 
παρωχημένα θεσμικά πρότυπα και όχι την επιτόπια πραγματικότητα, και ως εκ τούτου 
επισημαίνει το γεγονός ότι οι δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων απαιτούν έναν συνδυασμό 
στρατιωτικών και πολιτικών μέσων·

15. θεωρεί στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων για τη 
διαχείριση διεθνών κρίσεων και την ενίσχυση του διαλόγου με άλλους σημαντικούς 
φορείς διαχείρισης κρίσεων –όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η Αφρικανική Ένωση 
(Α.Ε.) και ο ΟΑΣΕ, καθώς και τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Τουρκία, η Νορβηγία και ο 
Καναδάς– και τον συντονισμό των δράσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
συγκέντρωση πόρων στους τομείς της διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης. 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για τη διαχείριση κρίσεων και, ειδικότερα, για 
την ασφάλεια στη θάλασσα, και για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας στο πλαίσιο του 
διεθνούς δικαίου·

16. τονίζει την ανάγκη πρόληψης ούτως ώστε η ΕΕ να μην εξαρτάται από τρίτες χώρες για 
τον ενεργειακό της εφοδιασμό, γεγονός που θα υπονόμευε την ανεξαρτησία της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· υπενθυμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των 
ενεργειακών προκλήσεων με την εφαρμογή μιας κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής 
ενεργειακής πολιτικής, που θα βασίζεται στη διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού· καλεί, εν προκειμένω, την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να ακολουθήσει 
με αποφασιστικότητα τις συστάσεις του Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής 
και συντονισμένης πολιτικής, ιδίως προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο πλαίσιο 
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εποικοδομητικού διαλόγου με χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, και ιδίως με τη 
Ρωσία και τις χώρες διαμετακόμισης· 

17. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την ηγετική της παρουσία στον 
τομέα της παγκόσμιας διακυβέρνησης του κλίματος και να αναπτύξει περαιτέρω διάλογο 
με άλλους βασικούς παράγοντες, όπως οι αναδυόμενες δυνάμεις (Κίνα, Βραζιλία, Ινδία), 
η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι αναπτυσσόμενες χώρες, δεδομένου ότι η 
κλιματική αλλαγή έχει καταστεί καίριο στοιχείο των διεθνών σχέσεων·

18. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να είναι συνεπής, η εξωτερική πολιτική της ΕΕ οφείλει 
να δίδει απόλυτη προτεραιότητα στην προαγωγή της δημοκρατίας, δεδομένου ότι μια 
δημοκρατική κοινωνία αποτελεί τη βάση για την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκτιμά πως η νέα θεσμική δομή της ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην ΕΥΕΔ 
και το ειδικευμένο τμήμα της, προσφέρει μια ευκαιρία για να βελτιωθούν η συνέπεια και 
η αποτελεσματικότητα της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· επαναλαμβάνει τη σθεναρή 
αποφασιστικότητα του Κοινοβουλίου και υπενθυμίζει τις μακροχρόνιες προσπάθειές του 
για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο μέσω 
διμερών σχέσεων με τρίτες χώρες και με την ενεργό συμμετοχή του σε διεθνή φόρουμ, 
καθώς και με την υποστήριξή του προς διεθνείς και τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών·

Βασικές γεωγραφικές προτεραιότητες της ΚΕΠΠΑ

Πολυμερής διπλωματία, διεθνείς οργανισμοί

19. τονίζει ότι η αποτελεσματική πολυμέρεια θα πρέπει να είναι το σημαντικότερο 
στρατηγικό μέλημα της Ένωσης και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο στη διεθνή συνεργασία, να διευκολύνει τη διεθνή συναίνεση και να 
προαγάγει την παγκόσμια δράση· τονίζει την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης 
παγκόσμιων ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τους πολίτες της ΕΕ, όπως η 
τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, η ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η 
επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και η εξάλειψη της φτώχειας, η 
μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και ο αφοπλισμός, η διαχείριση της 
μετανάστευσης και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών 
ελευθεριών· είναι της άποψης ότι, προκειμένου να εκφράζεται με μία ισχυρή φωνή σε 
παγκόσμια ζητήματα εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, η ΕΕ, διατηρώντας 
παράλληλα το καθεστώς παρατηρητή που έχει, θα πρέπει να λάβει πρόσθετα δικαιώματα 
στον ΟΗΕ ως φυσική συνέπεια της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· καλεί 
την ΕΕ να βελτιώσει τη στρατηγική και την τακτική της για τις διαβουλεύσεις με τις 
χώρες μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων δίνοντας σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την φύση της 
ΕΕ και με το πώς, βάσει των αρμοδιοτήτων της όπως απορρέουν από τη Συνθήκη, 
διαφέρει από άλλους περιφερειακούς οργανισμούς·  συνιστά την τοποθέτηση του 
ζητήματος των δικαιωμάτων της ΕΕ στον ΟΗΕ μεταξύ των θεμάτων προτεραιότητας 
στην ημερήσια διάταξη των διμερών και πολυμερών συνόδων κορυφής με στρατηγικούς 
εταίρους· θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας η κοινή προσπάθεια με τους στρατηγικούς 
εταίρους της ΕΕ για την αναζήτηση λύσεων στα σημαντικότερα περιφερειακά και 
παγκόσμια προβλήματα· συνιστά, επιπροσθέτως, να δοθεί μια πολυμερής διάσταση στις 
στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, με την συμπερίληψη παγκοσμίων ζητημάτων στις 
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ημερήσιες διατάξεις των διμερών και πολυμερών συνόδων κορυφής της ΕΕ·

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει την έγκριση από το ΝΑΤΟ της νέας 
στρατηγικής αντίληψής του, προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική της σχέση με το
ΝΑΤΟ, έχοντας κατά νου την ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής 
ασφάλειας και της πολιτικής άμυνας της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη εξεύρεσης 
ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης των διαφορών –ιδιαίτερα δε των διαφορών μεταξύ της 
Κύπρου και της Τουρκίας– οι οποίες παρακωλύουν την ανάπτυξη στενότερης 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της σημασίας της διασφάλισης της 
κατά το δυνατόν αποδοτικότερης χρήσης των υφιστάμενων δυνάμεων και δυνατοτήτων 
που σε μεγάλο βαθμό είναι κοινές σε αμφότερους τους οργανισμούς·

21. αναγνωρίζει ότι ο ΟΑΣΕ πρέπει να ενισχυθεί και οι αξίες του να επιβεβαιωθούν· πιστεύει 
σθεναρά ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχει αποτελεσματικά στην ενίσχυση του ΟΑΣΕ, 
μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία δεν θα καταλήξει στην αποδυνάμωση 
κάποιας από τις τρεις διαστάσεις του οργανισμού (πολιτικοστρατιωτική, οικονομική και 
περιβαλλοντική και ανθρώπινη)· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιστήσει επίσης την 
προσοχή στη σημασία της συνέχισης της διαδικασίας της Κέρκυρας και της διεξαγωγής 
τακτικών συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου προκειμένου να δοθεί πολιτική υποστήριξη 
στις δραστηριότητες του ΟΑΣΕ και να βελτιωθεί η προβολή τους·

Διατλαντικές σχέσεις

22. υπογραμμίζει την ανάγκη για στενό και διαρκή συντονισμό της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ με τον στενότερο σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο της ΕΕ, τις ΗΠΑ, διασφαλίζοντας 
μια κοινή προσέγγιση στην παγκόσμια διακυβέρνηση και σε προκλήσεις όπως η μη 
διάδοση πυρηνικών όπλων και η τρομοκρατία· καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να συντονίσει στενά και να αναπτύξει συνέργειες με τις ΗΠΑ, προκειμένου 
να διασφαλισθούν η σταθερότητα και η ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τη Ρωσία, και για λόγους ασφάλειας στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Ιράν, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν·

Δυτικά Βαλκάνια

23. εφιστά την προσοχή στις προοπτικές ένταξης στην ΕΕ όλων των χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων και υπογραμμίζει τη σημασία της διαρκούς αφοσίωσης στη διαδικασία τόσο 
από τις χώρες της περιοχής όσο και από την ΕΕ· 

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις του 
εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες εκλογές· 
τονίζει τη σημασία θεμιτών εκλογών ως μέρους της τρέχουσας μετάβασης του 
Κοσσυφοπεδίου προς τη δημοκρατία· καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση του 
Κοσσυφοπεδίου να μεριμνήσει για την βελτίωση των μελλοντικών εκλογικών 
διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλίσει τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί την άμεση 
έναρξη των προγραμματισμένων συνομιλιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και της
Σερβίας, υπό την αιγίδα της ΕΕ, και τονίζει ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν τεράστιες 
δυνατότητες συμβολής στη σταθερότητα στο Κοσσυφοπέδιο και στη βελτίωση της 
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κατάστασης για τον εντόπιο πληθυσμό, μεταξύ άλλων αναφορικά με την προάσπιση του 
κράτους δικαίου στα βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλίσει η 
αποστολή της ΕΕ για την επιβολή του κράτους δικαίου (EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι 
μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά σε ολόκληρη την επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου, 
εντείνοντας τις δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα της χώρας και να χαίρει της 
εμπιστοσύνης και υποστήριξης του συνόλου του πληθυσμού· 

25. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να ενισχύσουν τον διάλογο 
με τους πολιτικούς ηγέτες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μετά τις εκλογές, ώστε να βοηθηθεί η 
εν λόγω χώρα και οι πολίτες της να παραμείνουν στον δρόμο της ένταξης στην ΕΕ· είναι 
της άποψης ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο ως προς τις 
μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και ότι τα κυρίαρχα σχέδια 
περί εθνοτικών ομάδων και υπόστασης του κράτους ενδέχεται να παρακωλύσουν την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων για ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ·

Ανατολική Εταιρική Σχέση

26. παροτρύνει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να εμβαθύνουν την 
ανατολική εταιρική σχέση με τις γειτονικές μας χώρες στην ανατολική Ευρώπη, 
αποσκοπώντας στην πολιτική σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωσή τους, μεταξύ 
άλλων στον τομέα της ενέργειας, βάσει των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και εντός ενός 
πλαισίου συνθηκών και κινήτρων με σκοπό την πρόκληση μεταρρυθμίσεων·

27. καταδικάζει τη σοβαρή καταστολή εκ μέρους του καθεστώτος του Προέδρου της 
Λευκορωσίας Λουκασένκο εις βάρος μελών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών ύστερα από τις προεδρικές εκλογές της 19ης 
Δεκεμβρίου 2010 και ζητεί να αφεθούν αμέσως ελεύθεροι όσοι έχουν φυλακιστεί· καλεί 
την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να επιβάλουν στοχοθετημένες 
κυρώσεις κατά του καθεστώτος, όπως μια απαγόρευση χορήγησης θεώρησης και το
"πάγωμα" των περιουσιακών στοιχείων επιλεγμένων υψηλόβαθμων αξιωματούχων - και 
να αυξάνουν την υποστήριξη της ΕΕ για την κοινωνία των πολιτών, ούτως ώστε να 
ενισχυθούν οι φιλοευρωπαϊκές αξίες μεταξύ του πληθυσμού· τονίζει πόσο σημαντικό 
είναι να μην απομονωθεί η Λευκορωσία, ειδικότερα από τα υφιστάμενα περιφερειακά 
πλαίσια·

28. ζητεί την σύντομη δημιουργία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών 
Γειτονικών Χωρών (EURONEST), χωρίς τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου της 
Λευκορωσίας, τονίζοντας ταυτόχρονα το ρόλο της στην ενίσχυση της δημοκρατίας και 
των δημοκρατικών θεσμών και τη σημασία της για την προώθηση της κοινοβουλευτικής 
διάστασης της Εταιρικής Σχέσης· 

Ρωσία

29. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η προσέγγιση της ΕΕ
έναντι της Ρωσίας, μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία ΕΕ-
Ρωσίας είναι συνεκτική και καθοδηγείται από τη δέσμευση στις αξίες της δημοκρατίας, 
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της 
εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό· υπογραμμίζει συγχρόνως την ανάγκη για μια 
αναζωογονημένη εταιρική σχέση με τη Ρωσία που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό 
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και στην αρχή της αμοιβαιότητας στα ζητήματα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, 
της ενεργειακής ασφάλειας και του ενεργειακού εφοδιασμού, της κλιματικής αλλαγής, 
του αφοπλισμού, της πρόληψης συγκρούσεων και της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, 
μεταξύ άλλων και όσον αφορά το Ιράν, το Αφγανιστάν και τη Μέση Ανατολή στην 
επιδίωξη του στόχου της ενίσχυσης της παγκόσμιας ασφάλειας και σταθερότητας· 
υποστηρίζει την άποψη ότι η συνεργασία επί αυτών των θεμάτων θα πρέπει να 
αποτελέσει τη βάση για τη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και, συνεπώς, προσβλέπει σε ταχεία 
πρόοδο στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα συνολική συμφωνία η οποία 
αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·

Μέση Ανατολή

30. υποστηρίζει την επανέναρξη των άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ 
και της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) και τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων εντός ορισμένου χρονοδιαγράμματος και σε κλίμα αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας προς την ΠΑ 
και βασικός εμπορικός εταίρος του Ισραήλ·

31. καλεί την ΕΕ, σύμφωνα προς τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου
2009, να αναλάβει ισχυρότερο πολιτικό ρόλο, ανάλογο της χρηματοπιστωτικής της 
συμμετοχής στην περιοχή· είναι πεπεισμένο ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια 
συνολική αναδιαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ προς τη Μέση Ανατολή για την άσκηση 
αποφασιστικού και συνεπούς πολιτικού ρόλου, που θα συνοδεύεται από αποτελεσματικά 
διπλωματικά εργαλεία, υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας σε αυτήν τη γειτονική 
περιοχή που έχει ζωτικό στρατηγικό ενδιαφέρον για την ΕΕ· καλεί την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να εξετάσει το ενδεχόμενο παρουσίασης μιας νέας 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την περιοχή, που θα περιγράφει τα συμφέροντα της ΕΕ, τους 
στόχους της και τα μέσα που μπορεί να αξιοποιήσει·

Η περιοχή της Μεσογείου

32. εξακολουθεί, παρά τη δημιουργία της ΕγΜ, να προβληματίζεται σχετικά με την απουσία, 
στη μεσογειακή πολιτική της ΕΕ, ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού οράματος για την 
ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση της περιοχής, η οποία αντιμετωπίζει μια κλιμάκωση της 
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αναχθεί 
η διαδικασία της ευρωμεσογειακής ολοκλήρωσης σε πολιτική προτεραιότητα της ΕΕ·

33. υπενθυμίζει τον ρόλο του στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού 
της ΕΕ και επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η δημοκρατική νομιμότητα της ΕγΜ, 
να λαμβάνονται οι αποφάσεις με διαφάνεια και να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της ΕγΜ και τα 
εθνικά κοινοβούλια·

34 Παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση στη Τυνησία, και καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει 
το λαό της Τυνησίας στην μετάβασή του προς τη δημοκρατία, παρέχοντας μεταξύ άλλων 
την κατάλληλη βοήθεια εφόσον χρειαστεί· τονίζει την ανάγκη να αναπροσαρμοστεί η 
χρηματοδότηση ώστε να συμβάλει στην άμβλυνση της κοινωνικής και οικονομικής 
κρίσης στην χώρα·
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35. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στο Ειδικό Δικαστήριο για το Λίβανο (STL)  
ως ανεξάρτητο δικαστήριο που δημιουργήθηκε με την απόφαση 1757 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (UNSCR) και ανταποκρίνεται στα υψηλότερα 
δικαστικά πρότυπα· επιβεβαιώνει την ένθερμη υποστήριξή του για την εθνική κυριαρχία, 
την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και για την πλήρη λειτουργία
όλων των θεσμών του· τονίζει ότι η εσωτερική σταθερότητα και ο σεβασμός του 
διεθνούς δικαίου δεν είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους· καλεί τις πολιτικές δυνάμεις του 
Λιβάνου να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για ανοικτό και εποικοδομητικό 
διάλογο, προκειμένου να επιτευχθεί ευημερία, ευμάρεια και ασφάλεια για όλους τους 
Λιβανέζους πολίτες· επικροτεί τον καίριο ρόλο που διαδραμάτισε η Προσωρινή Δύναμη 
των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL) και ζητεί να εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις 
της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

Ασία

36. τονίζει ότι το σημείο εκκίνησης για κάθε είδους μακροπρόθεσμη λύση στην κρίση στο 
Αφγανιστάν θα πρέπει να είναι τα συμφέροντα των Αφγανών πολιτών ως προς την 
εσωτερική ασφάλεια, την πολιτική προστασία και την οικονομική και κοινωνική 
προστασία τους, καθώς και ως προς τους μηχανισμούς συμφιλίωσης, την παύση της 
παραγωγής οπίου, μια εύρωστη διαδικασία οικοδόμησης κρατικών θεσμών, την ένταξη 
του Αφγανιστάν στη διεθνή κοινότητα και την απαγόρευση της Αλ Κάιντα από τη χώρα· 
επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της και η ευρύτερη διεθνής 
κοινότητα θα πρέπει να υποστηρίξουν το Αφγανιστάν να οικοδομήσει το κράτος του, με 
ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς που θα είναι σε θέση να διασφαλίζουν την εθνική 
κυριαρχία, την ενότητα του κράτους, την εδαφική ακεραιότητα, τη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών του, δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στις 
ιστορικές, θρησκευτικές, πνευματικές και πολιτιστικές παραδόσεις όλων των εθνοτικών 
και θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας·

37. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι το Πακιστάν έχει καίριο ρόλο στην περιοχή και ότι ένα 
σταθερό, δημοκρατικό και ευημερούν Πακιστάν είναι ζωτικής σημασίας για τη 
σταθερότητα στο Αφγανιστάν και στην ευρύτερη περιοχή· τονίζει, επίσης, τον καίριο 
ρόλο του Πακιστάν στην ειρηνευτική διαδικασία στο Αφγανιστάν· αναγνωρίζει ότι 
αναγνωρίζει ότι οι καταστροφικές πλημμύρες του Αυγούστου του 2010 αναχαίτισαν την 
πορεία της νέας κυβέρνησης του Πακιστάν, η οποία είχε αρχίσει να σημειώνει πρόοδο ως 
προς την αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων· προτρέπει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, από κοινού με την ευρύτερη διεθνή κοινότητα, να ανταποκριθούν με δυναμική 
επίδειξη αλληλεγγύης και παροχή συγκεκριμένης βοήθειας στην επιτακτική ανάγκη του 
Πακιστάν για ανοικοδόμηση και αποκατάσταση μετά τις πλημμύρες και στις φιλοδοξίες 
της χώρας να οικοδομήσει μια ισχυρή και ευημερούσα κοινωνία· επικροτεί και 
ενθαρρύνει περαιτέρω τις προσπάθειες της ΕΕ να δώσει ώθηση στην πολιτική στήριξη για 
την επιτάχυνση της οικοδόμησης θεσμών και ικανοτήτων στο Πακιστάν και στην 
υποστήριξη των δημοκρατικών θεσμών του Πακιστάν για την καταπολέμηση του 
εξτρεμισμού·

38. στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των E3+3 να επιδιώξουν μια έγκαιρη λύση μέσω 
διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό ζήτημα του Ιράν, η οποία θα αποκαταστήσει τη διεθνή 
εμπιστοσύνη στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος του 
Ιράν, δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στο θεμιτό δικαίωμα του Ιράν να χρησιμοποιεί 
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πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς· υποστηρίζει τη διπλή προσέγγιση του 
Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης· επικροτεί την απόφαση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1929(2010) η οποία θεσπίζει έναν τέταρτο 
γύρο κυρώσεων κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του προγράμματος και τα πρόσθετα 
περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά 
και την Αυστραλία· και καταδικάζει εντόνως τη συνεχιζόμενη προκλητική και εμπρηστική 
ρητορική του Ιράν κατά του Ισραήλ και συγκεκριμένα εκφράζει τη λύπη του για τις απειλές 
που εκτόξευσε ο πρόεδρος Ahmadinejad κατά της ίδιας της ύπαρξης του κράτους του 
Ισραήλ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις προσπάθειες του Ιράν να προωθήσει τον 
στόχο του να εξασφαλίσει πολιτική επιρροή στο Αφγανιστάν χειραγωγώντας μια σειρά 
πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών εξελίξεων· τονίζει ότι οι επίσημες αμοιβαίες 
επαφές μεταξύ των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ιρανικού 
κοινοβουλίου Majlis θα πρέπει να αξιοποιηθούν για την εξέταση ζητημάτων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

39. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εντατικοποίηση των τομεακών διαλόγων με την 
Κίνα και ζητεί συντονισμένες κοινές εργασίες επί αμφιλεγόμενων θεμάτων που 
αναδείχθηκαν στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, 
για το γεγονός ότι η πρόοδος προς μια καλύτερη οικονομική και δικαστική διακυβέρνηση 
δεν μεταφράζεται σε προθυμία αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων σοβαρών και 
συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· επισημαίνει ότι οι 
σχέσεις με την Ιαπωνία, μια χώρα με την οποία η ΕΕ έχει κοινές δημοκρατικές αξίες και 
ανησυχίες για τα δικαιώματα του ανθρώπου, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά σημαντική 
τόσο από οικονομική άποψη όσο και στο πλαίσιο της συνεργασίας σε πολυεθνικά 
φόρουμ, και ότι η τρέχουσα εστίαση του ενδιαφέροντος στην Κίνα δεν θα πρέπει να 
επισκιάζει τις απαραίτητες προσπάθειες για εντατικοποίηση της συνεργασίας με την 
Ιαπωνία και την άρση των φραγμών που έχουν απομείνει στην οικονομική 
αλληλοδιείσδυση·

40. εξαίρει τη συμμετοχή της Ινδίας σε διεθνείς δράσεις, συγκεκριμένα δε στο Αφγανιστάν και 
στην επιχείρηση Atalanta· ζητεί περισσότερη δράση συνεργασίας σε ζητήματα που άπτονται 
της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης και της προαγωγής της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προσδοκά ουσιαστική πρόοδο στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις 
για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών· αναμένει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση με την 
Ινδία θα εξελιχθεί σύμφωνα με το κοινό σχέδιο δράσης, ώστε να επιφέρει συγκεκριμένα 
αποτελέσματα·

Αφρική

41. εκφράζει την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή του για τις εταιρικές σχέσεις με την 
Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) και άλλες αφρικανικές περιφερειακές οργανώσεις για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων σταθερότητας και ασφάλειας στην αφρικανική ήπειρο και για 
τη διασφάλιση της προόδου σε άλλους καίριους τομείς, όπως η δημοκρατική 
διακυβέρνηση και τα δικαιώματα του ανθρώπου, η κλιματική αλλαγή και η επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ)· πιστεύει ότι η διαδικασία της σταδιακής 
οικείωσης του ρόλου της και της χειραφέτησης της ΑΕ όσον αφορά θέματα ασφάλειας 
και σταθερότητας στην αφρικανική ήπειρο, ειδικότερα όσον αφορά τις ειρηνευτικές 
αποστολές, προϋποθέτει την εδραίωση της διαδικασίας οικοδόμησης θεσμών και της 
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διαδικασίας λήψης αποφάσεων εντός της ΑΕ, και επίσης πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
βοηθήσει την ΑΕ εν προκειμένω·

42. εκφράζει την υποστήριξή του προς την απόφαση να καταρτισθεί μια συνολική 
προσέγγιση της ΕΕ για την περιοχή του Κέρατος της Αφρικής, που θα συνδέει την 
πολιτική ασφάλειας με την ανάπτυξη, το κράτος δικαίου, τον σεβασμό για τα δικαιώματα 
του ανθρώπου, τα ζητήματα φύλου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, συνενώνοντας με 
αυτόν τον τρόπο όλα τα μέσα της ΕΕ με στόχο να δοθούν μακροπρόθεσμες λύσεις·

43. επικροτεί την ετοιμότητα της ΕΕ να στηρίξει την ειρηνική εφαρμογή της συνολικής 
ειρηνευτικής συμφωνίας στο Σουδάν και να εργαστεί για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα 
στην περιοχή· τονίζει, παράλληλα, την ανάγκη για ανανέωση των προσπαθειών για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος της έλλειψης ασφάλειας και για την εξεύρεση μιας διαρκούς 
ειρηνευτικής λύσης για το Νταρφούρ·

44. υπενθυμίζει ότι ο Alassane Ouattara είναι ο μόνος νόμιμος νικητής των προεδρικών 
εκλογών που διεξήχθησαν στην Ακτή Ελεφαντοστού στις 28 Νοεμβρίου 2010 και ότι τα 
αποτελέσματα των εκλογών δεν μπορούν να τροποποιηθούν· καλεί επιτακτικά όλες τις 
πολιτικές και ένοπλες δυνάμεις της χώρας να σεβαστούν τη βούληση των εκλογέων της 
Ακτής Ελεφαντοστού και να διασφαλίσουν την ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας χωρίς 
αναβολή· εκφράζει τη λύπη του για το σημερινό μετεκλογικό πολιτικό αδιέξοδο και τις 
καταγγελλόμενες πράξεις βίας· υποστηρίζει την επιβολή κυρώσεων της ΕΕ στον κ. 
Laurent Gbagbo·

45. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει μια συνολική προσέγγιση για τα ζητήματα 
ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή του Σαχέλ, χρησιμοποιώντας όλα τα συναφή 
μέσα της ΕΕ για την εξάλειψη της φτώχειας, τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης, την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών Νότου-Νότου και Νότου-Βορρά και τη διασφάλιση της 
δημοκρατίας και της οικοδόμησης θεσμών· πιστεύει ότι θα πρέπει επίσης να θεσπισθεί 
μια διαδικασία οικοδόμησης συναίνεσης μεταξύ των χωρών της περιοχής, σε συνεργασία 
με την ΑΕ και με τη σταδιακή οικείωση του ρόλου της·

Λατινική Αμερική

46. επικροτεί την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία σύνδεσης με την 
Κεντρική Αμερική και για την πολυμερή εμπορική συμφωνία με το Περού και την 
Κολομβία· τονίζει, εντούτοις, ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα 
στις διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης στη Λατινική Αμερική· επισημαίνει δε με 
ικανοποίηση τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία σύνδεσης με τη 
Mercosur και ζητεί την ταχεία ολοκλήρωσή τους·

47. αναγνωρίζει τα θετικά αποτελέσματα της πρόσφατης συνόδου κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ στη 
Μαδρίτη και υπογραμμίζει την ανάγκη να παρακολουθείται η εφαρμογή του σχεδίου 
δράσης της Μαδρίτης· υπενθυμίζει την ανάγκη να εγκριθεί ένας ευρω-
λατινοαμερικανικός χάρτης για την ειρήνη και την ασφάλεια, ο οποίος θα περιλαμβάνει, 
βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του συναφούς διεθνούς δικαίου, στρατηγικές 
και κατευθυντήριες γραμμές για κοινή δράση στον τομέα της πολιτικής και της 
ασφάλειας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κοινές απειλές και προκλήσεις·
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48. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα 
κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, 
στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
ΝΑΤΟ, στον Προεδρεύοντα του ΟΑΣΕ, στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του ΟΑΣΕ, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.


