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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων 
παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες»
(2014/2232(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το 
Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ιδίως το άρθρο 19 αυτού,

– έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 
20121,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον 
αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, οι οποίες εγκρίθηκαν 
από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 12 Μαΐου 20142,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη (ΟΑΣΕ), της 15ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Ελευθερία έκφρασης στο 
διαδίκτυο»3 και την τακτική έκθεση του ειδικού εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στο Μόνιμο Συμβούλιο του ΟΑΣΕ, της 27ης 
Νοεμβρίου 20144,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την 
προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της 23ης Σεπτεμβρίου 2014 
(A/69/397)5,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 30ής Ιουνίου 2014, με τίτλο «Το δικαίωμα στην 
ιδιωτικότητα στην ψηφιακή εποχή»,6

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 
26ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με τη «Μαζική παρακολούθηση»7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
2

http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_a
nd_offline_en.pdf.
3 http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
4 http://www.osce.org/fom/127656?download=true .
5 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.
6 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_en.doc.
7 http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-
92a6-e903af10b7a2.



PE549.160v02-00 4/8 PR\1050403EL.doc

EL

παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, τα όργανα 
παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και τον αντίκτυπό τους στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και σχετικά με τη διατλαντική συνεργασία 
στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις υπερεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις, της 21ης 
Μαρτίου 2011, με τίτλο «Κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα: εφαρμογή του πλαισίου 'Προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση' των 
Ηνωμένων Εθνών»2,

– having regard to the OECD guidelines for Multinational Enterprises3 and the 2014 
annual report on the OECD guidelines for Multinational Enterprises4,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Σώματος του Οργανισμού Διαδικτύου για την 
Εκχώρηση Ονομάτων και Αριθμών για το 20135,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 12ης Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Πολιτική και διακυβέρνηση του 
διαδικτύου: ο ρόλος της Ευρώπης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διακυβέρνησης 
του διαδικτύου»6,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της πολυσυμμετοχικής συνόδου NΕΤmundial που εγκρίθηκε 
στις 24 Απριλίου 20147,

– έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Προεδρίας του ένατου Φόρουμ 
Διακυβέρνησης του Διαδικτύου που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 
2-5 Σεπτεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της 
Αιγύπτου, της Λιβύης, του Ιράν, του Νότιου Σουδάν, του Σουδάν και της Συρίας, 
κάποια από τα οποία συμπεριλαμβάνουν αποκλεισμό τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, 
τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και εργαλείων 
παρακολούθησης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό της ΕΕ αριθ. 599/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.
2

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:
system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
4 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
5 https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
6 COM(2014)0072.
7 http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
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εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης1,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 
της Επιτροπής σχετικά με το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης, της 
16ης Απριλίου 20142,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, της 24ης Απριλίου 2014, με τίτλο «Η επανεξέταση της πολιτικής ελέγχου 
των εξαγωγών: εξασφάλιση ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας σε έναν 
μεταβαλλόμενο κόσμο»3,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2014 όσον 
αφορά την αναθεώρηση της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών,

– έχοντας υπόψη την έκθεσή του, της 12ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση μιας 
στρατηγικής ψηφιακής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ4,

– έχοντας υπόψη την έκθεσή του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την ελευθερία του 
Τύπου και των μέσων ενημέρωσης5,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με επείγουσες περιπτώσεις παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, όπου εγείρονται 
ανησυχίες σχετικά με τις ψηφιακές ελευθερίες,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0000/2015),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και η πρόσβαση στο ανοικτού 
χαρακτήρα διαδίκτυο διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, με τη θετική επίδραση που ασκούν επεκτείνοντας το πεδίο της ελευθερίας 
της έκφρασης, την πρόσβαση σε πληροφορίες, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την 
ελευθερία του συνέρχεσθαι σε όλο τον κόσμο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τεχνολογικά συστήματα χρησιμοποιούνται ολοένα και 
περισσότερο ως εργαλεία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της 
λογοκρισίας, της παρακολούθησης, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε συσκευές, 
της παρεμβολής, της υποκλοπής, της ανίχνευσης και του εντοπισμού πληροφοριών και 
ατόμων·

                                               
1 ΕΕ L 173, 12.6.2014.
2 ΕΕ L 173, 12.6.2014.
3 COM(2014)0244.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από κυβερνήσεις, εγκληματικές 
οργανώσεις, τρομοκρατικά δίκτυα και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, την επίδραση 
που μπορούν να έχουν ως εργαλείο προώθησης ή παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιωτικοί φορείς διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό 
ρόλο στον ψηφιακό τομέα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας που σχετίζονται με τις ΤΠΕ ή την παρακολούθηση 
του διαδικτύου συχνά έχουν σοβαρές αρνητικές επιδράσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα 
παγκοσμίως, ιδίως όπου υπάρχει έλλειψη νομικής βάσης, αναγκαιότητας, 
αναλογικότητας ή δημοκρατικής ή δικαστικής επίβλεψης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ασφάλεια και ελευθερία είναι αμφότερες 
απαραίτητες και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν η μία την άλλη, αλλά πρέπει να 
ενδυναμώνουν η μία την άλλη·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόνος τρόπος να αποτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά τις ψηφιακές ελευθερίες είναι να διασφαλίζονται 
οι ελευθερίες αυτές στην ίδια την ΕΕ·

1. αναγνωρίζει ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 
παγκόσμια και πρέπει να προστατεύονται παγκοσμίως·

2. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των εξωτερικών ενεργειών και 
των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ που σχετίζονται με τις ΤΠΕ·

3. τονίζει ότι ο ρόλος των ΤΠΕ πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές και τα 
προγράμματα της ΕΕ με σκοπό να προωθηθεί η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

4. ζητεί τον ενεργό σχεδιασμό και τη διάδοση τεχνολογιών που βοηθούν στην προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διευκολύνουν τις ψηφιακές ελευθερίες και την 
ασφάλεια των πολιτών·

5. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να στηρίξουν, να εκπαιδεύσουν και να παρέχουν 
εξουσίες σε προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές της κοινωνίας των 
πολιτών και ανεξάρτητους δημοσιογράφους που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στις 
δραστηριότητές τους, καθώς και να προωθήσουν στο διαδίκτυο τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων της ιδιωτικότητας, της ελευθερίας της έκφρασης, της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι·

6. ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιμείνουν στην ανάγκη για διασφάλιση 
και σεβασμό των ψηφιακών ελευθεριών και της απεριόριστης πρόσβασης στο 
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διαδίκτυο σε κάθε μορφή επικοινωνίας με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 
επικοινωνιών που αφορούν τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης, τις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις, τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διπλωματικές 
επαφές·

7. ζητεί την εισαγωγή προϋποθέσεων εφαρμογής σε όλες τις συμφωνίες με τρίτες χώρες, 
οι οποίες αναφέρονται σαφώς στην ανάγκη διασφάλισης και σεβασμού των ψηφιακών 
ελευθεριών και της απεριόριστης πρόσβασης στο διαδίκτυο·

8. τονίζει ότι, για να είναι αποτελεσματική η πολιτική της ΕΕ για την ανάπτυξη και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, απαιτείται η ένταξη των ΤΠΕ στον κύριο κορμό των
δραστηριοτήτων και η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μέσω της παροχής βασικών 
τεχνολογικών υποδομών και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στη γνώση και τις 
πληροφορίες για την προαγωγή της απόκτησης βασικών ψηφιακών γνώσεων σε 
ολόκληρο τον κόσμο·

9. επισημαίνει ότι η ψηφιακή συλλογή και διάδοση αποδεικτικών στοιχείων περί 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να συμβάλει στην παγκόσμια 
καταπολέμηση της ατιμωρησίας· θεωρεί ότι το εν λόγω υλικό πρέπει να γίνεται 
αποδεκτό, βάσει του διεθνούς (ποινικού) δικαίου, ως αποδεικτικό στοιχείο σε 
δικαστικές διαδικασίες·

10. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι υπηρεσίες και οι τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνιών που αναπτύσσονται στην ΕΕ χρησιμοποιούνται σε τρίτες χώρες για 
ενέργειες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της λογοκρισίας, της 
μαζικής παρακολούθησης, της παρεμβολής, της υποκλοπής, της επίβλεψης, της 
ανίχνευσης και του εντοπισμού πολιτών και των δραστηριοτήτων τους σε δίκτυα 
(κινητής) τηλεφωνίας και στο διαδίκτυο·

11. φρονεί ότι η μαζική παρακολούθηση είναι, ανά πάσα στιγμή, δυσανάλογο μέτρο και, 
συνεπώς, αποτελεί παραβίαση των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, 
και, ως εκ τούτου, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12. τονίζει ότι πρέπει να ενσωματωθούν στη νομοθεσία της ΕΕ κάποιες αρχές κοινωνικής 
ευθύνης των επιχειρήσεων και κριτήρια όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μέσω του σχεδιασμού, τα οποία αποτελούν τεχνολογικές λύσεις και 
καινοτομίες που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, οι σχεδιαστές λογισμικού, οι κατασκευαστές 
υλικού, οι υπηρεσίες/μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ά. λαμβάνουν υπόψη τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών παγκοσμίως·

13. τονίζει την ανάγκη εφαρμογής και επίβλεψης των ευρωπαϊκών κανονισμών και 
κυρώσεων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης περισυλλεκτικών μηχανισμών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη 
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και ότι διατηρούνται οι ίσοι όροι ανταγωνισμού·

14. σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως μια πρόταση για έξυπνες 
και αποτελεσματικές πολιτικές, οι οποίες θα ρυθμίζουν την εξαγωγή τεχνολογιών 
διπλής χρήσης, αντιμετωπίζοντας δυνάμει επιβλαβείς εξαγωγές προϊόντων και 
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υπηρεσιών ΤΠΕ σε τρίτες χώρες, όπως συμφωνήθηκε στην κοινή δήλωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής τον Απρίλιο του 2014·

15. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να μπορεί έγκαιρα να παρέχει στις εταιρείες που 
αμφιβάλλουν κατά πόσον πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια εξαγωγής, 
ενημερωμένη πληροφόρηση σχετικά με τη νομιμότητα ή τις δυνάμει δυσμενείς 
επιπτώσεις των πιθανών συναλλαγών·

16. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά τις ΤΠΕ για να 
αποτραπούν οι δυνάμει δυσμενείς επιπτώσεις των εξαγωγών αυτών των τεχνολογιών ή 
άλλων υπηρεσιών σε τρίτες χώρες, όπου έννοιες όπως η «νόμιμη παρακολούθηση» 
έχουν διαφορετικές προεκτάσεις ή όπου το κράτος δικαίου είναι ανύπαρκτο·

17. ζητεί τον σχεδιασμό πολιτικών για να ρυθμίζονται οι πωλήσεις προγραμμάτων 
εκμετάλλευσης ευπαθειών ημέρας μηδέν, ώστε να αποφευχθεί η χρήση τους για 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συσκευές, ενέργειες 
που συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

18. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ενεργή συμμετοχή κάποιων ευρωπαϊκών 
εταιρειών, καθώς και διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, σε χώρες 
που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα·

19. καλεί την Επιτροπή να δηλώσει δημοσίως ότι αποκλείει τις εταιρείες που συμμετέχουν 
σε τέτοιες δραστηριότητες από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της ΕΕ, από τη 
χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη και από οποιαδήποτε άλλη 
οικονομική υποστήριξη·

20. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποστηρίξουν ενεργά το διαδίκτυο ανοιχτού 
χαρακτήρα, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από πολλαπλούς φορείς και τις 
ψηφιακές ελευθερίες στα φόρουμ διακυβέρνησης του διαδικτύου·

21. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του τομέα των ΤΠΕ ώστε να διασφαλιστεί η 
ενημερωμένη εμπειρογνωμοσύνη που θα οδηγήσει στο σχεδιασμό βιώσιμων πολιτικών·

22. επισημαίνει την ανάγκη να αποφευχθούν οι ακούσιες συνέπειες, όπως οι περιορισμοί
στην έρευνα, στην ανταλλαγή πληροφοριών και την πρόσβαση σε πληροφορίες ή στην 
εξαγωγή τεχνολογιών που βοηθούν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

23. φρονεί ότι η συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων και των ιδιωτικών φορέων στον 
ψηφιακό τομέα παγκοσμίως απαιτεί διαφανείς ελέγχους και ισορροπίες και δεν πρέπει 
να οδηγεί στην υπονόμευση της δημοκρατικής και δικαστικής επίβλεψης·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα έκθεση στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την 
Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, και στην ΕΥΕΔ.


