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B8-0679/2017 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν 

(2017/2932(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και ψηφίσματά του για το Αφγανιστάν, και 

ειδικότερα το ψήφισμά του της 13 Ιουνίου 2013 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη 

σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη1, και της 

26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το Αφγανιστάν, και ειδικότερα τις δολοφονίες στην 

επαρχία Ζαμπούλ2, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και 

την ανάπτυξη (2012), 

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν στις Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017 η 

Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα «στοιχεία για μια στρατηγική της ΕΕ στο Αφγανιστάν» 

(JOIN(2017)0031), 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά 

με το Αφγανιστάν, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 15 Σεπτεμβρίου 2017 

σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν και τις επιπτώσεις της για τη διεθνή ειρήνη 

και ασφάλεια, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Αποστολής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο 

Αφγανιστάν (UNAMA), του Μαρτίου 2017, με τίτλο «Καταπολέμηση της διαφθοράς 

του Αφγανιστάν: ένα άλλο πεδίο μάχης», 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα των εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων, σχετικά με την 

αποστολή του στο Αφγανιστάν, της 12ης Απριλίου 2017,  

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το 

Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος 2344 (2017), της 17ης Μαρτίου 

2017, σχετικά με την ανανεωμένη εντολή της UNAMA,  

– έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα Τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 

Εθνών για το Αφγανιστάν, και ειδικότερα εκείνα της 31ης Ιουλίου, της 2ας Αυγούστου 

και της 17ης Οκτωβρίου 2017, 

– έχοντας υπόψη τη μαρτυρία του Ειδικού Γενικού Επιθεωρητή των ΗΠΑ για την 

ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν ενώπιον της Υποεπιτροπής Εθνικής Ασφαλείας της 

1ης Νοεμβρίου 2017, 

                                                 
1 ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 133. 
2 ΕΕ C 366, 27.10.2017, σ. 129. 
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– έχοντας υπόψη τη διάσκεψη των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν, της 5 Οκτωβρίου 

2016, η οποία διοργανώθηκε από κοινού από το Αφγανιστάν και την ΕΕ, καθώς και το 

δελτίο Τύπου της Επιτροπής, της 5 Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Διάσκεψη των 

Βρυξελλών για το Αφγανιστάν: η συνεχής διεθνής υποστήριξη για την πολιτική και 

οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη του Αφγανιστάν», 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) 

της 14ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με δραστηριότητες προκαταρκτικής εξέτασης, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ, του 1951, για το καθεστώς των προσφύγων, και 

το σχετικό Πρωτόκολλο του 1967, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1325 (2000), της 31ης Οκτωβρίου 2000, του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την 

ασφάλεια, 

– έχοντας υπόψη την ενημερωτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για 

το Άσυλο (EASO) στη χώρα καταγωγής του ενημερωτική έκθεση της 23 Αυγούστου 

2017 με τίτλο «Αφγανιστάν: οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, η κρατική 

προστασία, και η κινητικότητα στην Καμπούλ, το Mazar-e Sharif, και το Herat City», 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία 

των ΗΠΑ κατά της Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν, η οποία άρχισε πριν από 16 χρόνια, 

το Αφγανιστάν δεν έχει επιτύχει ούτε την ειρήνη ούτε τη βιώσιμη ανάπτυξη, αν και έχει 

σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την πρόσβαση στη βασική υγειονομική 

περίθαλψη και την εκπαίδευση, τη χειραφέτηση των γυναικών και την αύξηση του 

προσδόκιμου ζωής κατά 15 έτη·  

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση τουTadamichi Yamamoto, 

Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το 

Αφγανιστάν και επικεφαλής της UNAMA, η εξέγερση των Ταλιμπάν κερδίζει έδαφος· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα πλήττεται από βαθιά ριζωμένες πολιτικές εντάσεις και 

κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες όσον αφορά την επανένταξη των χιλιάδων 

Αφγανών προσφύγων που επιστρέφουν καθημερινά και των πολυάριθμων νέων 

Αφγανών που εισέρχονται στην αγορά εργασίας·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η διαφθορά στο Αφγανιστάν 

υπονομεύει τη νομιμότητα του κράτους, ενώ συνιστά σοβαρή απειλή για την αειφόρο 

ανάπτυξη εμποδίζοντας την ανάδυση μιας πραγματικής οικονομίας, και αποτελεί τον 

πυρήνα του προβλήματος της ατιμωρησίας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των 

συνεχιζόμενων προκλήσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν είναι μία από τις φτωχότερες χώρες στον 

κόσμο, με οικονομική ανάπτυξη που έχει αποτελματωθεί σημαντικά μετά την 

απόσυρση της πλειοψηφίας των διεθνών δυνάμεων ασφαλείας το 2014· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξωτερική οικονομική 

βοήθεια και τουλάχιστον το 60 % του κρατικού προϋπολογισμού χρηματοδοτείται 

μέσω της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας·  
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων (IDPs), υπάρχουν 

πάνω από 1.8 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα στο Αφγανιστάν ως 

αποτέλεσμα της σύγκρουσης, με ένα ρεκόρ 650 000 ατόμων που προσπάθησαν να 

διαφύγουν σε άλλες περιοχές της χώρας σε αναζήτηση ασφάλειας το 2016, αριθμός που 

αντιπροσωπεύει έναν μέσον όρο της τάξης των 1 500 ημερησίως· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι αυτή η τάση προβλέπεται να αυξηθούν το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

πρόσφυγες που επαναπροωθούνται δια της βίας, κυρίως από το Πακιστάν, όπου 

βρίσκονται 1.7 εκατομμύρια καταγεγραμμένοι πρόσφυγες, και το Ιράν, όπου ζουν 

περίπου 1 εκατομμύρια καταγεγραμμένοι πρόσφυγες, αλλά και από τα κράτη μέλη, 

δημιουργούν μια πρόσθετη ευθύνη στην αφγανική κυβέρνηση, σε περίοδο κατά την 

οποία οι εθνικοί φορείς στερούνται πλήρως της ικανότητας να αντιμετωπίσουν τις 

ανθρωπιστικές προκλήσεις· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η εισαγγελέας του ΔΠΔ Fatou Bensouda, ανακοίνωσε στις 

3 Νοεμβρίου 2017 ότι θα ζητούσε από τους δικαστές του Δικαστηρίου να 

δρομολογήσουν έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας στο Αφγανιστάν διαπραχθέντα από την 1η Μαΐου 2003 και μετά, όταν 

το Αφγανιστάν έγινε μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), από 

παράγοντες όπως οι Ταλιμπάν, οι αφγανικές αρχές και ξένες δυνάμεις· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ειδικού Γενικού Επιθεωρητή για 

την Ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν έχουν κερδίσει έδαφος στα 

ανατολικά κατά τους τελευταίους μήνες, το 43 % περίπου των περιοχών στο 

Αφγανιστάν τελούν είτε υπό τον έλεγχό τους ή αμφισβητούνται με βάση τα στοιχεία 

του Αυγούστου 2017, και ότι κατά το παρελθόν έτος το Da’esh ευθύνεται για 

τουλάχιστον έξι βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας με στόχο τον σιιτικό πληθυσμό· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνοτικές ομάδες των Σιιτών Hazara, των Σιχ και των 

Ινδουιστών αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές διακρίσεις από τη σουνιτική 

πλειοψηφία, γεγονός που, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η αφγανική κοινωνία 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην δομή των φατριών και την εθνοτική ταυτότητα, είναι 

ιδιαίτερα προβληματικό για τα ήδη ευάλωτα εκτοπισθέντα και επαναπατριζόμενα από 

το Ιράν άτομα, την ΕΕ και τις ΗΠΑ, επειδή συχνά επανεγκαθίστανται σε περιοχές με 

τις οποίες δεν έχουν κοινωνική ή εθνοτική σχέση και, ως εκ τούτου, αντιμετωπίζουν 

στιγματισμό και δυσκολίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις των 

Ταλιμπάν ή του Ισλαμικού Κράτους έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο, στοχεύοντας 

όλο και περισσότερο τη σιιτική μειονότητα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράστες 

κατόρθωσαν μάλιστα να διαπράττουν τα εγκλήματά τους εντός της αυστηρά 

φυλαττόμενης ειδικής ζώνης προστασίας της Καμπούλ, όπου φιλοξενούνται οι 

περισσότερες ξένες πρεσβείες και διεθνείς οργανισμοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

υγειονομική περίθαλψη και ο ιατρικός τομέας βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη 

κατάσταση λόγω των συνεχών επιθέσεων εναντίον των νοσοκομείων, του ιατρικού 

προσωπικού και των ασθενών, οι οποίες συνιστούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται 

σε ολόκληρη την επικράτεια του Αφγανιστάν, αλλά είναι ιδιαίτερα δύσκολη στις 

κεντρικές και νότιες περιφέρειες όπου το ποσοστό άμαχων θυμάτων είναι το υψηλότερο 
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της χώρας, όταν κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2017 σημειώθηκαν άνω των 8 000 

θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού, ενώ σύμφωνα με τον ΟΗΕ, υπάρχουν 

«ανησυχητικές τάσεις» για εκ προθέσεως δολοφονίες θρησκευτικών ηγετών, αμάχων 

που εικάζεται ότι υποστηρίζουν την κυβέρνηση ή αφγανικών εθνικών δυνάμεων 

ασφαλείας, και μελών του δικαστικού σώματος ∙ 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού εξωτερικών του 

Πακιστάν Khawaja Asif , η επιρροή του Πακιστάν στους αφγανούς Ταλιμπάν έχει 

μειωθεί, ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι βάσεις της έχουν μεταφερθεί στην 

αφγανική πλευρά των συνόρων, ενώ η αφγανική κυβέρνηση συνεχίζει να είναι της 

άποψης ότι οι γειτονικές χώρες, ιδίως το Πακιστάν, αλλά και η Ρωσία και το Ιράν, 

υποστηρίζουν τους αντάρτες·  

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοινωθείσα πρόσφατα στρατηγική του για το 

Αφγανιστάν, ο Πρόεδρος Τραμπ επέτρεψε την αποστολή χιλιάδων επιπλέον 

αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και την αυξημένη χρήση των αμερικανικών 

στρατιωτικών δυνάμεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων των αφγανικών δυνάμεων, 

σε μια προσπάθεια ανάκτησης των κεκτημένων των Ταλιμπάν και προκειμένου να 

αναγκασθούν οι αντάρτες να επιδιώξουν ειρηνευτικές συνομιλίες με την κυβέρνηση του 

Αφγανιστάν· 

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Διάσκεψη των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν, τον 

Οκτώβριο 2016, η διεθνής κοινότητα δεσμεύθηκε να διαθέσει 13.6 δισ. EUR για 

χρηματοπιστωτική υποστήριξη προς το Αφγανιστάν, εκ των οποίων 5 δισ. ευρώ 

προήλθαν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, γεγονός που καθιστά την ΕΕ τον 

μεγαλύτερο εταίρο αναπτυξιακής συνεργασίας του Αφγανιστάν, χώρα στην οποία, το 

2017, περίπου 9.3 εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων 5.3 εκατομμύρια είναι παιδιά, 

έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 13 % σε 

σύγκριση με το 2016· 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της 

Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας, σχετικά με στοιχεία για μια στρατηγική της ΕΕ για το Αφγανιστάν, ως ένα 

δείγμα της σημασίας που η ΕΕ ως σύνολο αποδίδει στην επίλυση της σύγκρουσης και 

τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στο Αφγανιστάν·  

2. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες ένοπλες συρράξεις και τη 

συνεπαγόμενη γενικότερη αστάθειας στο Αφγανιστάν, και απευθύνει έκκληση στα 

κράτη μέλη να μην επαναπροωθούν βίαια τους αφγανούς υπηκόους στο Αφγανιστάν, 

εφόσον η κατάσταση αυτή συνεχίζεται· αντιτίθεται στην υπάρχουσα άτυπη συμφωνία 

επανεισδοχής με το Αφγανιστάν (Joint Way Forward»), η οποία καθορίζει ένα πλαίσιο 

για συνεργασία όσον αφορά την επανεισδοχή και αποφασίσθηκε ελλείψει της δέουσας 

κοινοβουλευτικής εποπτείας και δημοκρατικού ελέγχου και χωρίς να διεξαχθεί ο 

παραμικρός έλεγχος από την ΕΕ και τα κράτη μέλη σχετικά με την κατάσταση και τις 

συνθήκες διαβίωσης των ατόμων που εξαναγκάζονται να επιστρέψουν στο 

Αφγανιστάν· 

3. τονίζει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να συνεχισθεί η βοήθεια προς το Αφγανιστάν 

και επικροτεί τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις που επιβεβαιώθηκαν από την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη στη Διάσκεψη των Βρυξελλών· ζητεί ειδικότερα την υποστήριξη 
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πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις ανάγκες των 

εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων· εφιστά την προσοχή στη δέσμευση της 

ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος κονδυλίων της ΕΕ που εκταμιεύονται 

υπέρ του Αφγανιστάν και αναμένει τη διεξαγωγή σοβαρού ελέγχου των προηγούμενων 

εκταμιεύσεων· 

4. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εγγράψουν σε πρώτη θέση της ατζέντας τους 

πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς από κοινού με το Αφγανιστάν με 

στόχο τη στήριξη των ειρηνευτικών προσπαθειών χωρίς αποκλεισμούς όσον αφορά 

τους φορείς και την περιφερειακή ολοκλήρωση· 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον της ΕΕ όσον αφορά το 

ρόλο και τα δικαιώματα των των αφγανών γυναικών και αναγνωρίζει την ανάγκη 

κατάρτισης των γυναικών αστυνομικών, δεδομένου ότι στην κοινωνία των πολιτών οι 

γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην κακοποίηση και στη βία, ενώ οι άνδρες 

αστυνομικοί συμβάλλουν στη συνεχή παρενόχληση των γυναικών στους δρόμους· 

6. καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να αυξήσει την πολιτική συμμετοχικότητα, να 

ενισχύσει τη λογοδοσία και να καταπολεμήσει  αποφασιστικά την κουλτούρα της 

διαφθοράς και του νεποτισμού· χαιρετίζει ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση, 

τον Ιούνιο 2016, του Κέντρου Δικαιοσύνης για την καταπολέμηση της διαφθοράς , 

σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και δίωξη σοβαρών υποθέσεων διαφθοράς και 

να προωθήσει την πραγματοποίηση αξιοκρατικών προσλήψεων στον δημόσιο τομέα 

και τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων για τους δημόσιους λειτουργούς·  

7. χαιρετίζει την πρόσφατη προσχώρηση του Αφγανιστάν στην Σύμπραξη για την Ανοικτή 

Διακυβέρνηση, και τη συμμετοχή του στην πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των 

εξορυκτικών βιομηχανιών· καλεί την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της για 

την προστασία των ζωτικών δημόσιων πόρων όπως η γη και τα ορυκτά από την 

εκμετάλλευση εκ μέρους εγκληματικών και στασιαστικών δικτύων·  

8. λαμβάνει υπό σημείωση τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση της UNAMA, 

κατά πρώτο και κύριο λόγο την ανάγκη για την κυβέρνηση να εφαρμόσει τις 

μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη θεσπισθεί, όπως τον αναθεωρημένο ποινικό κώδικα, 

ούτως ώστε να καταρτίσει ένα διαφανές και αποτελεσματικό κοινό σύστημα 

διαχείρισης, και να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη γραμματεία στους κόλπους της 

κυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς·  

9. επισημαίνει, επιπλέον, την έκκληση της UNAMA για συνεχή στήριξη και βοήθεια εκ 

μέρους της διεθνούς κοινότητας για τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση του 

Αφγανιστάν με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς και καλεί την κυβέρνηση να 

ενισχύσει την εθνική ικανότητα ανάκτησης των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων 

μέσω προγραμμάτων όπως η πρωτοβουλία ανάκτησης κλεμμένων περιουσιακών 

στοιχείων που διευθύνουν η Παγκόσμια Τράπεζα και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών 

για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος·  

10. καλεί την αφγανική κυβέρνηση να λάβει περαιτέρω μέτρα για την εξάλειψη των 

βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης των κρατουμένων, και να κυρώσει το 

προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων· 
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11. χαιρετίζει την απόφαση του εισαγγελέα του ΔΠΔ να δρομολογήσει έρευνα για πιθανά 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί στο Αφγανιστάν από το 2003 

και μετά και καλεί όλες τις κυβερνήσεις που συνέβαλαν με στρατεύματα στη αποστολή 

της  Διεθνούς Δύναμη Αρωγής για την Ασφάλεια στο Αφγανιστάν (ISAF) και/ή της 

διεθνούς συμμαχίας για την υποστήριξη του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας», να 

συνεργαστούν πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της έρευνας 

αυτής· 

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Κυβέρνηση και το 

Κοινοβούλιο του Αφγανιστάν, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο 

της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή. 


