
PR\557512EL.doc PE 353.532v02-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
2004/2207(INI)

22.2.2005

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της δημιουργίας μίας «Ευρωπαϊκής Εξωτερικής 
Υπηρεσίας»
(2004/2207(INI))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Elmar Brok

Συντάκτης γνωμοδότησης (*) : Gerardo Galeote Quecedo, Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων

(*) Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των Επιτροπών – άρθρο 47 του 
Κανονισμού



PE 353.532v02-00 2/10 PR\557512EL.doc

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ......................................................................................................8



PR\557512EL.doc 3/10 PE 353.532v02-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της δημιουργίας μίας «Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης»
(2004/2207(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6, παράγρ. 4 και 20 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα I-3, παράγρ. 4, I-7, I-16, I-28, I-40 και III-296 της Συνθήκης για 
την θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη την δήλωση αριθ. 24 της Διάσκεψης των εκπροσώπων των κυβερνήσεων 
των κρατών μελών σχετικά με το άρθρο III-296 της Συνθήκης για την θέσπιση 
Συντάγματος της Ευρώπης, στο παράρτημα της τελικής πράξης της διακυβερνητικής 
διάσκεψης που αφορά την Συνθήκη για την θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης της 29ης 
Οκτωβρίου 20041,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2000 σχετικά με την κοινή 
κοινοτική διπλωματία2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την ανάπτυξη της Εξωτερικής Υπηρεσίας3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τη Συνθήκη για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, ιδίως την παράγραφο 3, εδάφιο (δ)4,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης και 17ης 
Δεκεμβρίου 2004,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και την 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6- ...),

εκτιμώντας ότι:

A. Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τις συνθήκες και το δικαίωμα των οργάνων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για αυτοοργάνωση, το οποίο αναγνωρίζεται από την νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, συνέστησε στο πλαίσιο της επέκτασης της εξωτερικής δράσης 
των Κοινοτήτων μεγάλο αριθμό αντιπροσωπειών σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς. Το Συμβούλιο διαθέτει τρία γραφεία επαφής με τα Ηνωμένα Έθνη στην 
Νέα Υόρκη και την Γενεύη.

  
1 Ε.Ε. C 310, 16.12.2004, σελ. 420. 
2 Ε.Ε.. C 135, 7.5.2001, σελ. 35. 
3 Ε.Ε. C 53 E, 28.2.2002, σελ. 390. 
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_TA_(2005)0004. 
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B. Η συνένωση αυτών των οργάνων ή η μετατροπή τους σε κοινές αντιπροσωπείες του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής επιτρέπεται ήδη σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, εφ’ όσον 
το Συμβούλιο και η Επιτροπή είναι υπεύθυνα σύμφωνα με την Συνθήκη του Μάαστριχτ 
όπως τροποποιήθηκε στην Νίκαια για την συνοχή όλων των δράσεων του τομέα της 
εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας, της οικονομικής και της αναπτυξιακής πολιτικής και πρέπει να συνεργάζονται 
για τον εν λόγω σκοπό.

Γ. Αυτό το υφιστάμενο δίκτυο, που διαθέτει περίπου 5 000 συνεργάτες, αποτελεί μία από τις 
βάσεις για την δημιουργία μίας Εξωτερικής Υπηρεσίας της Ένωσης,

Δ. Εάν η Συνθήκη για την θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη (στο εξής «Συνθήκη») 
τεθεί σε ισχύ όπως προβλέπεται τον Νοέμβριο του 2006, ο «Υπουργός Εξωτερικών της 
Ένωσης» (στο εξής «Υπουργός Εξωτερικών») θα είναι υπεύθυνος για την συνοχή της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Βάσει αυτού θα αναλάβει ως ένας από τους 
Αντιπροέδρους της Επιτροπής τις αρμοδιότητές της στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων 
και ταυτόχρονα θα ασκεί την Κοινή Εσωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της 
Ένωσης κατ’ εντολήν του Συμβουλίου («διπλό κασκέτο»).

E. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα υποστηρίζεται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του από 
μία Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία (στο εξής «ΕΕΥ»), στην οποία θα ανήκουν 
υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και 
εντεταλμένο προσωπικό των εθνικών διπλωματικών υπηρεσιών. 

ΣΤ.Μετά από την Συνθήκη του 1967 για την συγχώνευση των εκτελεστικών οργάνων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ούτως ή άλλως οι υπάλληλοι και το προσωπικό των 
Κοινοτήτων ανήκουν σε «μία και μόνον διοίκηση των Κοινοτήτων», τα δε όργανα είναι 
απλώς οι αρχές που είναι αρμόδιες για τους διορισμούς.

Ζ. Το Συμβούλιο θα καθορίσει με Ευρωπαϊκή Απόφαση, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Εξωτερικών, από ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έγκριση από την 
Επιτροπή, τα σχετικά με την οργάνωση και τον τρόπο εργασίας της ΕΕΥ, αμέσως μόλις 
τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα.

H. Με την υπογραφή του Συντάγματος στις 29 Οκτωβρίου 2004 στην Ρώμη, τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται σύμφωνα με το γενικό διεθνές δίκαιο να απέχουν κάθε ενέργειας που θα 
μπορούσε να δυσχεράνει την έναρξη ισχύος του Συντάγματος. 

Θ. Επιπροσθέτως, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών συμφώνησαν σε δήλωσή τους για την 
τελική πράξη της διακυβερνητικής διάσκεψης ότι ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου 
και Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική ασφαλείας, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα αρχίσουν το προπαρασκευαστικό έργο για την ΕΕΥ 
αμέσως μετά την υπογραφή του Συντάγματος.

Ι. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2004 κάλεσε τον Γενικό Γραμματέα του 
Συμβουλίου και Ύπατο Εκπρόσωπο μαζί με την Επιτροπή να υποβάλουν έκθεση προόδου 
στην συνεδρίασή του τον Ιούνιο του 2005 και να ενημερώνουν διαρκώς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.



PR\557512EL.doc 5/10 PE 353.532v02-00

EL

ΙΑ. Τα όργανα της Κοινότητας, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν 
σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να 
προβούν στην ανάλογη προετοιμασία προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη 
λειτουργία νέων οργάνων ή η τροποποίηση υφισταμένων οργάνων που έχουν ως στόχο 
την μετεξέλιξη του κοινοτικού κεκτημένου. Τούτο δεν συνιστά απαράδεκτη προεξόφληση 
της τροποποίησης πρωτογενούς δικαίου. 

ΙΒ. Η ΕΕΥ είναι μία εύλογη μετεξέλιξη του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα των 
εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης με στόχο να συντονιστεί καλύτερα σε επίπεδο 
υπηρεσιών η κοινή δράση στους τομείς της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και των εξωτερικών σχέσεων της Κοινότητας όπως αυτές 
υπαγορεύονται από το κοινοτικό πρότυπο. Συμπληρώνει τις διπλωματικές αντιπροσωπείες 
των κρατών μελών χωρίς να τις θέτει υπό αμφισβήτηση.

ΙΓ. Η ΕΕΥ σε διοικητικό επίπεδο είναι απόρροια τριών καινοτομιών που καθιερώνονται από 
το Σύνταγμα: της εκλογής μονίμου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα 
αναλάβει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης σε επίπεδο αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων, του διορισμού από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την έγκριση του 
Προέδρου της Επιτροπής του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, ο οποίος θα 
κατευθύνει την ΚΕΠΠΑ, και της σαφούς αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας, που 
θα δώσει στην Ένωση πλήρη ικανότητα δράσης σε διεθνές επίπεδο.

ΙΔ. Η σύσταση της ΕΕΥ είναι επιβεβλημένη προκειμένου να αποφευχθούν η διπλή εργασία, η 
αναποτελεσματικότητα και η κατασπατάληση πόρων στον τομέα της εξωτερικής δράσης 
της Ένωσης, 

1. υπενθυμίζει ότι η συντακτική συνέλευση πρότεινε, κατόπιν ζωηρών συζητήσεων για τον 
τρόπο διαμόρφωσης της ΕΕΥ, ένα σχήμα με ισχυρή θέση για τα θεσμικά όργανα της 
Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και ότι η ειδική διαδικασία με την οποία συμφώνησε 
τελικά η κυβερνητική διάσκεψη (ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου μετά από πρόταση 
του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
έγκριση από την Επιτροπή ) διατηρεί την ισορροπία μεταξύ των οργάνων της Ένωσης και 
απαιτεί μία συναινετική λύση,

2. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η απόφαση για την ίδρυση της ΕΕΥ στάθηκε δυνατή μόνο 
μετά τη δική της σύμφωνη γνώμη, καλεί δε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ενισχύσουν την κοινοτική Ευρώπη στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Συντάγματος,

3. θεωρεί αυτονόητο ότι ο οργανωτικός σχεδιασμός θα γίνει βάσει των επιταγών του 
Συντάγματος, όπως εκφράζονται κυρίως στα άρθρα I-28, III-296 και III-308,

4. συνιστά να επιλεγεί για την σύσταση της ΕΕΥ μία προσέγγιση εμπειρικής προόδου, διότι 
ένα τέτοιο εγχείρημα δεν μπορεί να προβλεφθεί πλήρως βάσει σχεδίου. Αντίθετα, πρέπει 
να λάβει την δομή του στο πλαίσιο μίας προοδευτικής διαδικασίας που θα βασίζεται στην 
αμοιβαία εμπιστοσύνη, στην αυξανόμενη γνώση του θέματος και την κοινή πείρα. Πρέπει 
όμως να συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα και να ολοκληρωθεί τουλάχιστον το πρώτο 
στάδιο του σχεδίου αυτού πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, 

5. είναι της γνώμης ότι με αυτήν την βάση προκύπτει το ακόλουθο σχέδιο:
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α) η ΕΕΥ πρέπει να ενταχθεί πλήρως στις υπηρεσίες της Επιτροπής από επιχειρησιακή, 
διοικητική και δημοσιονομική άποψη, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ενός 
οργάνου ή οργανισμού που θα αποκτήσει οργανωτική αυτονομία και θα είναι σε 
μεγάλο βαθμό εκτός πολιτικού ελέγχου· είναι όμως επίσης αναγκαία η νομική
δέσμευση της ΕΕΥ να εκτελεί τις αποφάσεις του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου·

β) ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, πρέπει να 
διευθύνει την ΕΕΥ. Βάσει του Συντάγματος, οι ενέργειές του δεσμεύονται στον τομέα 
της «κλασικής» εξωτερικής πολιτικής (ΚΕΠΠΑ και ΚΑΑΠ) από τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου και στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων της Κοινότητας από τις 
αποφάσεις της Επιτροπής·

γ) η σύνθεση του προσωπικού της ΕΕΥ πρέπει να είναι ισορροπημένη και αντικειμενικά 
κατάλληλη και οι υπάλληλοι να προέρχονται από την Επιτροπή, την Γραμματεία του 
Συμβουλίου και τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες·

δ) η διάρθρωση της ΕΕΥ πρέπει να διασφαλίζει τον ενιαίο χαρακτήρα δράσης της ΕΕ 
στον τομέα των εξωτερικών της σχέσεων· ιδιαιτέρως πρέπει να υπαχθούν στην ΕΕΥ 
οι υπηρεσίες που έχουν επιφορτιστεί με θέματα της ΚΕΠΠΑ υπό τη στενότερη έννοια 
και στελέχη πρεσβειών με εκτελεστικές αρμοδιότητες· από την άλλη πλευρά όμως δεν 
είναι αναγκαίο να αφαιρεθούν από όλες τις Γενικές Διευθύνσεις οι αρμοδιότητες επί 
των εξωτερικών· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταθέσουν για τους 
σχετικούς τομείς  (π.χ. εμπόριο, ανάπτυξη, διεύρυνση, Γραφείο συνεργασίας 
EuropeAid, Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας, υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων που ασχολούνται με εξωτερικά θέματα) 
ένα μοντέλο συζήτησης· 

ε) οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής ή τα γραφεία πληροφοριών του Συμβουλίου σε 
τρίτες χώρες θα πρέπει να συνενωθούν και να αποτελέσουν «πρεσβείες της Ένωσης» 
υπό την διεύθυνση στελεχών της ΕΕΥ που θα δέχονται εντολές από τον Υπουργό 
Εξωτερικών και θα βρίσκονται υπό την εποπτεία του. Από διοικητική όμως άποψη θα 
πρέπει να είναι ενσωματωμένες στις υπηρεσίες της Επιτροπής, πράγμα που δεν 
αποκλείει να αποστέλλονται οι ειδικοί εισηγητές των εν λόγω αντιπροσωπειών από 
άλλες γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής ή από το Κοινοβούλιο·

6. θεωρεί σκόπιμο να οριστεί επίσης στην νομοθετική πράξη για την οργάνωση και τον 
τρόπο εργασίας της ΕΕΥ ότι οι πρεσβείες της Ένωσης σε τρίτες χώρες πρέπει να 
υποστηρίζουν, όποτε χρειάζεται, επιχειρησιακά και διοικητικά τα μέλη όλων των 
οργάνων της Ένωσης. Οι αρχηγοί των πρεσβειών της Ένωσης σε τρίτες χώρες θα είναι 
υποχρεωμένοι μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης να λογοδοτούν 
στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και να περνούν από την ανάλογη διαδικασία 
ακρόασης πριν από τον διορισμό τους.

7. προτείνει να εξεταστεί κατά πόσον μπορούν να μεταβιβαστούν σταδιακά στις πρεσβείες 
της Ένωσης, εφ’ όσον χρειάζεται, πέραν των πολιτικών και οικονομικών καθηκόντων και 
διπλωματικά καθήκοντα απέναντι σε πολίτες τρίτων χωρών, καθώς και καθήκοντα όπως 
αυτά που προβλέπονται ήδη σήμερα στο άρθρο 20 της Συνθήκης ΕΚ που αφορά την 
διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης σε τρίτες χώρες. 
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8. θεωρεί αναγκαία, πέραν των βημάτων που ήδη έγιναν στον τομέα αυτόν, την ίδρυση μιας 
Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Σχολής που θα μπορεί να προσφέρει στους υπαλλήλους της 
Ένωσης και των κρατών μελών, οι οποίοι θα ασχοληθούν με τις εξωτερικές σχέσεις, την 
κατάλληλη κατάρτιση σε προξενικά και διπλωματικά θέματα, θέματα διεθνών σχέσεων, 
καθώς και στην ιστορία και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των 
κρατών με τα οποία η Ένωση διεξάγει ενταξιακές διαπραγματεύσεις. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο λουξεμβουργιανός Πρόεδρος του Συμβουλίου Jean Asselborn διασαφήνισε πρόσφατα 
γι’ άλλη μια φορά κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ ότι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει 
παγκόσμιος παράγων και η παρουσία μας είναι αισθητή σε ολόκληρο τον κόσμο. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν είναι μία μεγάλη δύναμη σαν μια άλλη...»1

Ο Wolfgang Schäuble παρενέβη επίσης και πάλι στην συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης 
υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση χρειάζεται μία κοινή εξωτερική πολιτική και μία κοινή δομή 
για την ασφάλεια και ότι αυτά συνιστούν, μετά από την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
και την καθιέρωση του κοινού νομίσματος, τον πυλώνα που λείπει ακόμα για μία Πολιτική 
Ένωση με την οποία θα μπορούν να ταυτιστούν οι Ευρωπαίοι2.

Τα κράτη μέλη προσπαθούν από την δεκαετία του 70 να επιτύχουν μία εναρμόνιση για τα 
μεγάλα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Συνεργασίας, όμως η έννοια της «κοινής εξωτερικής πολιτικής» καθιερώθηκε μόλις με την 
Συνθήκη του Μάαστριχτ, δηλαδή περίπου 40 χρόνια μετά από την έναρξη της οικοδόμησης 
της Ευρώπης. Μετά από τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν με την Συνθήκη του Άμστερνταμ, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τα μέσα για να ασχοληθεί με όλα τα ζητήματα που αφορούν την 
ασφάλειά της, από την πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων μέχρι την αποκατάσταση της 
ειρήνης. Με την συνθήκη που τέθηκε σε ισχύ το 1999, δημιουργήθηκε και το αξίωμα του 
Υπάτου Εκπροσώπου της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας που 
ανατέθηκε στον Xavier Solana.

Η πιο ουσιαστική καινοτομία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, που ταυτόχρονα είναι και 
η πιο πρωτότυπη θεσμική αλλαγή στην Ένωση που απορρέει από την συνταγματική συνθήκη 
για την Ευρώπη, είναι η δημιουργία του αξιώματος του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης 
που διαθέτει ένα «διπλό κασκέτο» ή, καλύτερα, μία διπλή εντολή ως Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής, της οποίας τις αρμοδιότητες αναλαμβάνει στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, 
ενώ ταυτόχρονα ασκεί κατ’ εντολήν του Συμβουλίου την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 
Πολιτική Ασφαλείας της Ένωσης.

Όμως ακόμα και με την δημιουργία του παραπάνω αξιώματος, η ευρωπαϊκή διπλωματία 
εξακολουθεί να είναι «μία διπλωματία χωρίς τους δικούς της διπλωμάτες, χωρίς την 
κατάλληλη εκπροσώπηση στο εξωτερικό και χωρίς επαρκή συντονισμό μεταξύ των 
εξωτερικών υπηρεσιών των κρατών μελών και εκείνων των οργάνων της ΕΕ»3.

Αυτή η κατάσταση θα διορθωθεί με την σύσταση μίας Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Υπηρεσίας, η 
οποία προβλέπεται επίσης από το Σύνταγμα4.

Γενικά, το περιεχόμενο της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας ορίζεται ή 
κατευθύνεται μόνο σε μικρό βαθμό από το Σύνταγμα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του 

  
1 Ομιλία στο Διεπιστημονικό Κέντρο του Herzliya στις 20.1.2005
2 «Η προαγωγή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.1.2005
3 Inigo Mendez de Vigo, κείμενο για την Ομάδα Εργασίας VII «Εξωτερική δράση» της Ευρωπαϊκής 
Συνέλευσης, Έγγραφο εργασίας 55, 3.12.2002, σελ.3
4 Βλ. ιδίως τα άρθρα I-28, III-296 και III-308 του Συντάγματος. Η έκφραση «Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία» 
έχει αποδοθεί με αρκετά διαφορετικούς τρόπους στις διάφορες γλωσσικές εκδόσεις, αυτό όμως δεν μπορεί να 
επηρεάσει την σημασία της.
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«Συντάγματος για την Ευρώπη». Γι’ αυτό, το θεσμικό πλαίσιο διατύπωσης και εκτέλεσής της 
είναι ουσιαστικής σημασίας1.

Θα γίνει αργότερα τυπική ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση 
του Υπουργού Εξωτερικών για την οργάνωση και τον τρόπο εργασίας της ΕΕΥ, ωστόσο 
φαίνεται σωστό να συμβάλει το Κοινοβούλιο ήδη κατά την πρώτη προκαταρκτική φάση. 
Αυτός είναι ο σκοπός της παρούσας έκθεσης. 

Η δραστηριοποίηση του Κοινοβουλίου είναι εύλογη αν μη τι άλλο επειδή θα ήταν δυνατόν 
εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της διαδικασίας λήψης απόφασης –ομόφωνη απόφαση του 
Συμβουλίου μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ακρόαση του Κοινοβουλίου και 
έγκριση από την Επιτροπή- να εμφανιστεί εμπλοκή μεταξύ Επιτροπής και Συμβουλίου, 
πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να αποτραπεί. 

Όπως αναφέρει το Σύνταγμα, «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Υπουργός 
Εξωτερικών της Ένωσης επικουρείται από ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης»2.

Όπως είπαμε, ο ρόλος του είναι διττός: Αφενός προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών 
Υποθέσεων και διασφαλίζει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αποφάσεων που εκδίδουν το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο3 και αφετέρου είναι υπεύθυνος εντός της Επιτροπής 
για τον τομέα των εξωτερικών σχέσεων και τον συντονισμό των άλλων πτυχών της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης4.

Από τα παραπάνω προκύπτει χωρίς να είναι ανάγκη να υπεισέλθει κανείς στις λεπτομέρειες 
των δυνατοτήτων οργάνωσης το εξής: το ότι «υποστηρίζεται» από την ΕΕΥ κατά την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του πρέπει να σημαίνει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, με την 
επιφύλαξη της δέσμευσής του προς την Επιτροπή ως αντιπρόεδρός της, πρέπει να έχει 
εξουσία να δίνει εντολές σε ολόκληρη την υπηρεσία και να μπορεί να είναι βέβαιος για την 
ακεραιότητά της. Για να το διατυπώσουμε με την ορολογία του γερμανικού ομοσπονδιακού 
συνταγματικού δικαστηρίου, πρέπει να διαθέτει την αρμοδιότητα άσκησης, ακόμα και αν την 
επί της ουσίας αρμοδιότητα την έχει το Συμβούλιο ή η Επιτροπή5.

Πέρα όμως από αυτήν την αρχή που απάγεται από την λειτουργική αντίληψη για το αξίωμα 
του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί κανείς να σκεφτεί πολλά οργανωτικά πρότυπα. Μπορεί 
να γίνει διάκριση μεταξύ τριών βασικών προτύπων: 

Σύμφωνα με το πρώτο πρότυπο, η ΕΕΥ θα ενσωματωθεί πλήρως στην Επιτροπή και θα της 
ανατεθεί και η εκτέλεση της ΚΕΠΠΑ με μία τρόπον τινά «υπηρεσιακή εντολή». Η δομή αυτή 
δεν μπορεί να λειτουργήσει επειδή –είτε αυτό μας αρέσει είτε όχι- σημαντικοί τομείς της 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας εξακολουθούν να είναι διακυβερνητικοί.

Το δεύτερο πρότυπο συνίσταται στην δημιουργία της ΕΕΥ από τις ήδη υπάρχουσες στο 

  
1 Πβλ. για την διαπίστωση αυτήν Kugelmann, Ο «πυρήνας της Ευρώπης και ο Υπουργός Εξωτερικών της ΕΕ –η 
ενισχυμένη συνεργασία στην ΚΕΠΠΑ», Europarecht, 2004, σελ. 333
2 Άρθρο III-296 παράγραφος 3 πρόταση 1 του Συντάγματος
3 Άρθρο III-296 παράγραφος 1 του Συντάγματος
4 Άρθρο I-28 παράγραφος 4 πρόταση 2 του Συντάγματος
5 Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο E 81, 310 (332) και E 104, 249 (264 κε.)
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Συμβούλιο υπηρεσίες του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ, στις οποίες θα προστεθούν 
ανάλογες υπηρεσίες της Επιτροπής. Αυτό θα οδηγούσε σε «ακρωτηριασμό» της Επιτροπής 
που είναι απαράδεκτος.

Το τρίτο πρότυπο παρουσιάζεται σαν συμβιβασμός, αλλά ενέχει σοβαρούς κινδύνους: 
σύμφωνα με αυτό, η ΕΕΥ θα εξοπλιζόταν με όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής που 
ασχολούνται με εξωτερικές σχέσεις (Γενικές Διευθύνσεις Εξωτερικών Σχέσεων μαζί με τις 
αντιπροσωπείες, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Διεύρυνσης, Γραφείο συνεργασίας EuropeAid, 
γραφείο ανθρωπιστικής βοήθειας, υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Δημοσιονομικών Θεμάτων που ασχολούνται με εξωτερικά θέματα), στις οποίες θα 
προσθέτονταν οι ανάλογες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και όλο αυτό 
το σχήμα θα είχε την θέση του μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής δημιουργώντας μία 
εντελώς καινούργια, ανεξάρτητη γραφειοκρατία. Μία τέτοια ανεξάρτητη υπερυπηρεσία θα 
ανέπτυσσε μία δική της δραστηριότητα που θα ήταν πλέον ανεξέλεγκτη, θα τόνιζε 
δυσανάλογα το κύρος του Υπουργού Εξωτερικών και σε σύγκριση με τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής και θα υποβάθμιζε την Επιτροπή σε μία «γραμματεία της εσωτερικής αγοράς».

Με την λύση που προτείνει ο εισηγητής σας, όπως φαίνεται από την πρόταση ψηφίσματος 
στο σχέδιο της έκθεσης, επιχειρεί να αποφύγει τα μειονεκτήματα και τους κινδύνους που 
συνδέονται με τα τρία πρότυπα που παρουσιάστηκαν πιο πάνω.

Ασφαλώς θα διατυπωθεί μια σειρά αντιρρήσεων τεχνικής φύσεως κατά της εν λόγω 
πρότασης, όπως για παράδειγμα προβλήματα που αφορούν το υπαλληλικό δίκαιο. Οι 
υπάλληλοι και το υπόλοιπο προσωπικό των Κοινοτήτων όμως ως γνωστόν υπάγονται από την 
συνθήκη συγχώνευσης του 1967 σε «μία και μόνο διοίκηση των Κοινοτήτων» και το 
καθεστώς των υπαλλήλων προβλέπει ρητά την δυνατότητα η αρμόδια για τους διορισμούς 
αρχή, εν προκειμένω το Συμβούλιο, η Επιτροπή ή και το Κοινοβούλιο, να αναθέτει στους 
υπαλλήλους «προς το συμφέρον της υπηρεσίας να αναλάβουν προσωρινά καθήκοντα στην 
υπηρεσία προσώπου που κατέχει αξίωμα προβλεπόμενο από τις Συνθήκες», δηλαδή εν 
προκειμένω τον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης1.

Επομένως δεν λείπουν τα νομικά μέσα. Το ζητούμενο είναι η πολιτική βούληση για να βρεθεί 
μία λύση που θα συμφωνεί με το πνεύμα του Συντάγματος και τις ανάγκες της Κοινής 
Εξωτερικής Πολιτικής.

  
1 Άρθρο 37 παράγραφος 1 α), δεύτερη παύλα του καθεστώτος των υπαλλήλων.
Σε συνάρτηση με αυτό, σημασία έχει και το άρθρο III-398 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο:

«1. Κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης
στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη.
2. Τηρουμένου του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που θεσπίζονται βάσει του
άρθρου ΙΙΙ-427, ευρωπαϊκός νόμος καθορίζει τις συναφείς διατάξεις.»


