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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Δομή

1. Σημειώνει ότι, όσον αφορά την εξωτερική δράση της Ένωσης, η Συνθήκη της 
Λισσαβώνας προβαίνει σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές σε σχέση με τη Συνθήκη 
για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη (2004), χωρίζοντας τον Τίτλο V της
Συνθήκης για τηνΕυρωπαϊκή Ένωση, που περιέχει τις γενικές διατάξεις για την εξωτερική 
δράση της ένωσης, συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) καθώς και διατάξεις που αφορούν την κοινή πολιτική 
ασφάλεια και άμυνας (ΚΠΑΑ) - από το πέμπτο Μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης - που περιέχει τις γενικές διατάξεις όσον αφορά την εξωτερική 
δράση της Ένωσης, την κοινή εμπορική πολιτική, τη συνεργασία με τρίτες χώρες και την 
ανθρωπιστική βοήθεια, τα περιοριστικά μέτρα, τις διεθνείς συμφωνίες, τις σχέσεις με 
διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες, καθώς και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και την 
ρήτρα αλληλεγγύης.

2. Επισημαίνει, κατά συνέπεια, ότι οι δύο τροποποιηθείσες συνθήκες έχουν την ίδια νομική 
αξία και συνιστά, για λόγους συνοχής και κατανόησης, να ερμηνεύονται πάντοτε από 
κοινού.

Ουσία 

3. Επισημαίνει ότι, παρά τις διαρθρωτικές διαφορές, η Συνθήκη της Λισσαβώνας είναι πολύ 
παρεμφερής επί της ουσίας με την Συνταγματική Συνθήκη του 2004 και ότι, ιδίως όσον 
αφορά τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ, η νέα Συνθήκη συνιστά σημαντική βελτίωση όσον 
αφορά τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

4. Χαιρετίζει θερμά τη νέα Συνθήκη, στον βαθμό που συμβάλλει στην ανύψωση της 
διεθνούς εικόνας της ΕΕ και ενισχύει την ικανότητά της να αντιδρά αποτελεσματικά στις 
παγκόσμιες υποθέσεις· επισημαίνει ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας:

– αναδεικνύει τις αξίες και τους στόχους της ΕΕ και αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητές 
της·

– καθιστά τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεσμευτικό και παρέχει τη 
δυνατότητα στην ΕΕ να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΠΑΔ)1·

– επιβεβαιώνει ότι στις μελλοντικές διευρύνσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
κριτήρια της Κοπεγχάγης·

– παρέχει σαφή νομική βάση για την Πολιτική Γειτονίας·
                                               
1 Αντίθετα με τη Συνταγματική Συνθήκη του 2004,  η συμφωνία για την προσχώρηση στη ΕΣΠΑΔ θα πρέπει 
πλέον να είναι ομόφωνη. 
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– θεσπίζει την ενιαία νομική προσωπικότητα της Ένωσης συνολικά·

– υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να επιδεικνύουν 
αμοιβαία αλληλεγγύη·

– εισάγει ένα μετριοπαθές στοιχείο ενισχυμένης πλειοψηφίας στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στο Συμβούλιο για θέματα ΚΕΠΠΑ, παράλληλα με τη δυνατότητα 
εποικοδομητικής αποχής1·

– επιτρέπει την περαιτέρω επέκταση του μέτρου της ενισχυμένης πλειοψηφίας στο 
μέλλον (για αποφάσεις εκτός του τομέα της άμυνας) στην περίπτωση ομόφωνης 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

– διευκολύνει την ενισχυμένη συνεργασία (από τουλάχιστον 9 κράτη μέλη) στην 
ΚΕΠΠΑ·

– δημιουργεί το αξίωμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα 
διασφαλίζει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης σε θέματα ΚΕΠΠΑ, στο 
επίπεδό του και υπό την ιδιότητα αυτή·

– δημιουργεί το ισχυρό αξίωμα του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, ο οποίος κατέχει τι αξίωμα του 
αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και του Προέδρου του Συμβουλίου 
Υπουργών Εξωτερικών, και ο οποίος θα ασκεί την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, θα 
συμβάλλει στην χάραξη πολιτικής και θα διασφαλίζει τη συνοχή της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης·

– θεσπίζει μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για να βοηθήσει τον 
Ύπατο Εκπρόσωπο, που απαρτίζεται από την Επιτροπή, τη γραμματεία του 
Συμβουλίου και τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες·

– ενισχύει τις δημοσιονομικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του 
συνόλου των εξόδων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΥΕΔ, εξισώνοντας το 
Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο·

– παρέχει στο Κοινοβούλιο την εξουσία της συναπόφασης στον τομέα της κοινής 
εμπορικής πολιτικής·

– επεκτείνει την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και το δικαίωμα 
σύμφωνης γνώμης του Κοινοβουλίου επί όλων των διεθνών συμφωνιών που 
συνάπτει η ΕΕ στους τομείς που εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία ή 
ειδική νομοθετική διαδικασία που απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για 
θέματα εσωτερικών υποθέσεων·

– παρέχει νέα νομική βάση για μέσα ή πολιτικές όσον αφορά την επείγουσα 
οικονομική βοήθεια προς τρίτες χώρες, την ανθρωπιστική βοήθεια, την επιβολή 
κυρώσεων σε βάρος μη κρατικών οντοτήτων, την πολιτική διαστήματος, την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 

                                               
1 Όσον αφορά την ΚΕΠΠΑ, η ενισχυμένη πλειοψηφία εφαρμόζεται στην περίπτωση των άρθρων  15β(2), 28(3), 
28δ(2) και 28ε(2-3) της Συνθήκης ΕΕ.
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την πρόληψη της διεθνούς τρομοκρατίας και την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων·

5. χαιρετίζει, επιπλέον, τη σημαντική μεταρρύθμιση της κοινής ασφάλειας και αμυντικής 
πολιτικής η οποία περιλαμβάνει:

– δέσμευση πολιτικών και στρατιωτικών ικανοτήτων απ' όλα τα κράτη μέλη1,
συμπεριλαμβανομένων και πολυεθνικών δυνάμεων, στην ΕΑΑΠ, αναθέτοντας την 
ευθύνη εκτέλεσης των καθηκόντων σε ομάδα κρατών μελών·

– παροχή μόνιμης διαρθρωτικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ των
κρατών μελών που διαθέτουν τη στρατιωτική ικανότητα και την πολιτική βούληση 
που αναλαμβάνουν τις πλέον απαιτητικές αποστολές·

– δέσμευση της σταδιακής βελτίωσης της στρατιωτικής ικανότητας·

– επέκταση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος·

– υποχρέωση των κρατών μελών να προστρέχουν σε βοήθεια άλλου κράτους μέλους 
που δέχεται επίθεση (με την επιφύλαξη της ουδετερότητας ορισμένων κρατών μελών 
ή της συμμετοχής άλλων στο NATO)·

– αναβάθμιση των στόχων («στόχοι της Πετρούπολης») ώστε να περιληφθεί και η 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

– εμμονή στην αμοιβαία αλληλεγγύη σε περίπτωση τρομοκρατικής απειλής, επίθεσης
ή πυρηνικής καταστροφής.

6. Επισημαίνει, ωστόσο, με απογοήτευση ότι ορισμένα κράτη μέλη βρέθηκαν σαφώς σε 
δύσκολη θέση στην ΔΚΔ όσον αφορά: (α)  τη σαφή διάκριση μεταξύ ΚΕΠΠΑ και 
ΕΑΑΠ αφενός και άλλων πτυχών της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, αφετέρου· (β) την 
εξάλειψη των τακτικών αποτελεσμάτων της θεωρητικής απόφασης για την προώθηση 
κοινών πολιτικών και τη συγκέντρωση πόρων στον τομέα αυτό· και (γ) τον αυστηρό 
περιορισμό του πολιτικού ρόλου της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και τον 
δικαιοδοτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΕΔ)2·

7. Εκφράζει ειδικότερα τη λύπη του για το άρθρο 25α της Συνθήκης ΕΕ, το οποίο 
προβλέπει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της πολιτικής 
ασφάλειας διέπεται από κανόνες που θεσπίζονται αποκλειστικά από το Συμβούλιο χωρίς 
την εμπλοκή του Κοινοβουλίου ή την εποπτεία των δικαστηρίων της ΕΕ.

8. Επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη δήλωση αριθ. 13, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις 
της ΚΕΠΠΑ δεν επηρεάζουν τις ισχύουσες ευθύνες των κρατών μελών για τη χάραξη και 
εφαρμογή της εξωτερικής τους πολιτικής ούτε την εθνική τους εκπροσώπηση σε τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς – κυρίως τις πρωταρχικές ευθύνες των μελών του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

                                               
1 Με την εξαίρεση της Δανίας.
2 Ο ρόλος του ΕΔ είναι η εποπτεία των ορίων των θεμάτων που άπτονται της ΚΕΠΠΑ με αυτά που δεν άπτονται 
αυτής (άρθρο 25β της Συνθήκης ΕΕ), για τον έλεγχο της νομιμότητας των κυρώσεων (άρθρο 240α της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της ΕΕ) και τη γνωμοδότηση όσον αφορά τη συμβατότητα των διεθνών συμφωνιών (άρθρο
188ν της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ).
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9. Επισημαίνει, επιπλέον, τη δήλωση αριθ. 14 η οποία αναφέρει ότι η ΚΕΠΠΑ δεν 
επηρεάζει την υφιστάμενη νομική βάση, τις ευθύνες και αρμοδιότητας κάθε κράτους 
μέλους όσον αφορά τη χάραξη και την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής του· εκφράζει 
την έντονη απογοήτευση του για το γεγονός ότι θεωρεί ότι η δήλωση αυτή είναι περιττή 
και παραπλανητική, ότι οι νέες διατάξεις για την ΚΕΠΠΑ δεν παρέχουν νέες εξουσίες 
στην Επιτροπή να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για αποφάσεις και δεν αυξάνει τον ρόλο 
του Κοινοβουλίου·

10. Ομοίως, επισημαίνει τη δήλωση αριθ. 24, η οποία αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της απόφασης για αναβάθμιση του νομικού καθεστώτος της Ένωσης στο 
διεθνές δίκαιο.

Εφαρμογή

11. Επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη δήλωση αριθ. 12, πραγματοποιούνται οι «δέουσες
επαφές» με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον ορισμό από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Επιτροπής, του πρώτου Ύπατου 
Εκπροσώπου που θα αναλάβει καθήκοντα με την αναμενόμενη έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης την 1η Ιανουαρίου 2009· επιμένει ότι το πνεύμα του άρθρου 9ε της Συνθήκης 
ΕΕ πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως στην περίπτωση του προσωρινού αυτού ορισμού (ενώ 
με βάση το άρθρο 9δ(7) της Συνθήκης ΕΕ, το Κοινοβούλιο κανονικά έχει δικαίωμα 
σύμφωνης γνώμης στον ορισμό ολόκληρης της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου και 
του Ύπατου Εκπροσώπου)· επισημαίνει, συνεπώς, ότι αναμένει να γνωμοδοτήσει 
σχετικά με τον πρώτο αυτό ορισμό.

12. Χαιρετίζει το άρθρο 21 της Συνθήκης ΕΕ το οποίο προβλέπει ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος 
«ζητά τακτικά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κύριες πτυχές 
της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ και το ενημερώνει για την εξέλιξη των εν λόγω πολιτικών· 
επί πλέον, αναλαμβάνει να εφαρμόσει πλήρως τις συμβουλευτικές εξουσίες του και να 
αναπτύξει ενισχυμένο και συστηματικό έλεγχο στη χάραξη και άσκηση των πολιτικών 
και των ενεργειών στον τομέα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφαλείας της Ένωσης, αξιοποιώντας πλήρως την αρμοδιότητά του σε δημοσιονομικά 
θέματα.

13. Στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να αναθεωρηθεί, υπό το φως της νέας Συνθήκης, η διοργανική 
συμφωνία της 20ης Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της ασφάλειας 
και της αμυντικής πολιτικής.

14. Επισημαίνει τη σημασία της διασφάλισης της δημοκρατικής λογοδοσίας και διαφάνειας 
όσον αφορά τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας.

15. Με βάση τις νέες δυνατότητες που παρέχει η συνθήκη της Λισσαβώνας στην ΚΕΠΠΑ 
και την ΕΠΑΑ, επιθυμεί να ενισχύσει στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων 
επιτροπών του Ευρωπαϊκού και των εθνικών κοινοβουλίων, συμπεριλαμβανομένων και 
των κοινοβουλευτικών παρατηρητών των κρατών μελών της ΕΕ που δεν είναι μέλη του 
ΝΑΤΟ, μαζί με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ· επιπλέον, 
προτείνει με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης.
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16. Εκφράζει τη λύπη του για την περιττή πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων που ορίζει το 
άρθρο 28 της Συνθήκης ΕΕ όσον αφορά την ταχεία χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 
της ΕΑΑΠ εκτός του κοινοτικού προϋπολογισμού· επιμένει ότι πρέπει να υπάρξει 
πλήρης εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και του 
διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβούλιο που προβλέπεται σε αυτή.

17. Όσον αφορά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης:

– επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13α(3) της Συνθήκης ΕΕ, το Κοινοβούλιο 
έχει το δικαίωμα να γνωμοδοτεί όσον αφορά τη δημιουργία της ΕΥΕΔ και 
υπενθύμισε ότι έχει ήδη προχωρήσει στη διαδικασία εκπόνησης έκθεσης επί του 
θέματος·

– επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη δήλωση αριθ. 15, οι προετοιμασίες για την ΕΥΕΔ 
πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως μόλις υπογραφεί η Συνθήκη· καλεί το Συμβούλιο να 
εμπλέξει στις προπαρασκευαστικές εργασίες και το Κοινοβούλιο· καλεί το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν τις προτάσεις τους το 
αργότερο μέχρι τον Ιούλιο του 2008·

– επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο η ΕΥΕΔ να καταστεί μια επαγγελματική μόνιμη 
διπλωματική υπηρεσία, ικανή να συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των 
στόχων εξωτερικής δράσης της ΕΕ και να στηρίξει με επάρκεια το έργο του Ύπατου 
Εκπροσώπου·

– επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο η ΕΥΕΔ να συνδεθεί οργανικά με τις υφιστάμενες 
εξωτερικές αντιπροσωπείες της Επιτροπής και να χρηματοδοτηθεί από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ.
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