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Ειζαγωγή
Η Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα, ε νπνία ππεγξάθε ην 1951,
απνζθνπνχζε ζηελ επίηεπμε κηαο εηξεληθήο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηνλ
επξσπατθφ ρψξν, έρνληαο σο θχξην ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ο
νηθνλνκηθφο ηνκέαο απνηέιεζε ην επίθεληξν θαη ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο
Κνηλφηεηαο αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, νη νπνίεο ππεγξάθεζαλ
ην 1957. Αληίζεηα, ε ηδέα ηεο χπαξμεο κηαο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο έβξηζθε
θάζε άιιν παξά ζχκθσλα ηα θξάηε κέιε. Η απνηπρία ηνπ ζρεδίνπ δεκηνπξγίαο
κηαο Δπξσπατθήο Ακπληηθήο Κνηλφηεηαο, ε νπνία αθνξνχζε ζηε ζχζηαζε ελφο
επξσπατθνχ ζηξαηησηηθνχ νξγαληζκνχ, θαη ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Κνηλφηεηαο,
ε νπνία ζα ιεηηνπξγνχζε σο ζεζκφο πνπ ζα πξνσζνχζε ηελ νκνζπνλδνπνίεζε,
απνδείθλπαλ ηελ άξλεζε ησλ θξαηψλ λα πξνρσξήζνπλ ηελ νινθιήξσζε ζε έλαλ
ηνκέα πςειήο πνιηηηθήο. Μφλν ην 1970, κε ηελ «Έθζεζε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ» θαη
ηε γέλλεζε ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο (ΔΠ), γίλνληαη νη πξψηεο
πξνζπάζεηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ θξαηψλ κειψλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο εμσηεξηθέο
ηνπο πνιηηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα δείμνπλ θαη ηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Η παξνπζία βέβαηα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζε
Γηεζλείο Οξγαληζκνχο είρε μεθηλήζεη ζε άηππν επίπεδν λσξίηεξα, θαζψο ήδε ην
1964, ζηα πιαίζηα ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, άλνημε ην γξαθείν
πιεξνθφξεζεο ηεο Κνηλφηεηαο ζηε Νέα Τφξθε, ρσξίο φκσο απηφ λα ζπλεπάγεηαη
παξαρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηελ Κνηλφηεηα απφ
ηελ πιεπξά ησλ θξαηψλ κειψλ.
Αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο είλαη ε εθπξνζψπεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ
Οξγαληζκφ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πκβνχιην Αζθαιείαο, ελψ
δίλεηαη έκθαζε ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ην ζέκα ηεο
αλαδηακφξθσζεο ηνπ πκβνπιίνπ, απφ ην 1993 κέρξη ην 2005.
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1. Κοινή Εξωηεπική Πολιηική και Πολιηική Αζθάλειαρ
1.1

Ιζηνξηθή εμέιημε θαη Χαξαθηήξαο ΚΕΠΠΑ

Η Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζία απνηειεί ηνλ πξνπνκπφ ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο
Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ θαη
δηαβνπιεχζεσλ αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε ηεο Κνηλφηεηαο ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο. Καζψο ζηηο ηδξπηηθέο ζπλζήθεο δελ ππήξραλ δηαηάμεηο πνπ λα
πξνέβιεπαλ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο, ε Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζία μεθίλεζε άηππα ην 1970, φηαλ ηα
θξάηε κέιε απνθάζηζαλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηε ζηάζε
ηνπο ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ζηηο Γηαζθέςεηο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ.
Έηζη, ην 1973 ε Έθζεζε ηεο Κνπεγράγεο γηα ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζία
αλέθεξε φηη: «νη κφληκνη αληηπξφζσπνη ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνπο κεγαιχηεξνπο
Γηεζλείο Οξγαληζκνχο ζα ζπδεηνχλ απφ θνηλνχ ηα ζέκαηα θαη ζηε βάζε ησλ
θαλφλσλ πνπ ηα ίδηα έρνπλ απνδερζεί, ζα αλαδεηνχλ θνηλέο ζέζεηο αλαθνξηθά κε
ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε απηνχο ηνπο Οξγαληζκνχο»1.
ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε γίλεηαη γηα πξψηε θνξά αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή
Πνιηηηθή πλεξγαζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 30 παξ 2α ηεο πλζήθεο, ην
νπνίν αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «ηα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε αλαιακβάλνπλ
ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνληαη ακνηβαία θαη λα δηαβνπιεχνληαη κεηαμχ ηνπο
πάλσ ζε θάζε ζέκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ παξνπζηάδεη γεληθφ ελδηαθέξνλ, κε
ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ φηη ε ζπλδπαζκέλε ηνπο επηξξνή ζα αζθείηαη θαηά
ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κε ην ζπληνληζκφ, ηε ζχγθιηζε ησλ ζέζεσλ ηνπο
θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ δξάζεσλ»2.
Δπηπιένλ, ζηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε αλαθέξεηαη φηη ηα θξάηε κέιε ζηα
πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο εθθξάδνπλ θνηλέο ζέζεηο, κέζα
απφ ηε ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ηνπο ζε έλα ζέκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαη
πξαγκαηνπνηνχλ θνηλέο δξάζεηο. Όκσο νη θνηλέο δξάζεηο αλ θαη αλαθέξνληαη ζηε
δηάηαμε ηεο πλζήθεο δελ πινπνηήζεθαλ παξά κφλν κε ηελ εθαξκνγή ηεο
πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη.
Η ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1993, ζεσξείηαη ζεκείν
ηνκή ζηελ ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθηφο απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα,
ε νπνία απνηεινχζε ηνλ πξψην ππιψλα ηεο Έλσζεο, δεκηνπξγήζεθε θαη ε
Δπξσπατθή Έλσζε, ζηελ νπνία ππήξραλ δχν ππιψλεο. Ο έλαο αθνξνχζε ζηελ
Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο, ε νπνία νπζηαζηηθά αληηθαζηζηά
ηηο δηαηάμεηο ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο. Ο άιινο ππιψλαο αθνξνχζε ζηε
ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ησλ Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη είρε
σο ζηφρν λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ζε έλα ρψξν
ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο. Βαζηθφ ζηνηρείν ήηαλ ην γεγνλφο φηη ν
ραξαθηήξαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ δηαθπβεξλεηηθφο, θαζψο είρε πηνζεηεζεί
ε νκνθσλία σο θαλφλαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηα θξάηε κέιε αλαιάκβαλαλ
θνηλέο δξάζεηο ζηνπο δχν ηνκείο, ελψ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο

1
2

Farell Mary, EU Representation and Coordination within the United Nations, Garnet Working Paper, June 2006, p. 9.
Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, Άξζξν 30.
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λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ. Αληίζεηα, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα είρε ραξαθηήξα
ππεξεζληθφ κε θχξην ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ ηελ θνηλνηηθή κέζνδν, ζχκθσλα
κε ηελ νπνία ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη πξφηαζε ζην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην, ηα νπνία ηε ζπδεηνχλ, πξνηείλνπλ ηξνπνινγίεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ
εγθξίλνπλ, γηα λα απνηειέζεη κέξνο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ, ελψ ν έιεγρνο ηεο
ηήξεζεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην3.
Η πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο πξνζπάζεζε κέζα απφ κηα ζεηξά αιιαγψλ ζε ζεζκηθφ
επίπεδν, λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηνλ ηνκέα ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη
Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, κε ζηφρν ε Έλσζε λα πξνσζήζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα
ζπκθέξνληα θαη ηηο αμίεο ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίζεη
θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ.
Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο Κνηλφηεηαο απφ ηελ Έλσζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο
λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ ηειεπηαία, γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα απινπνίεζε
ησλ ζπλζεθψλ άζθεζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζην ζχλνιν, πξνζθέξνληαο,
κεηαμχ άιισλ, ζηελ Έλσζε ηε δπλαηφηεηα λα ζπλάπηεη δηεζλείο ζπκθσλίεο θαη
ζπλζήθεο, πάληα φκσο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηεο παξαρσξνχλ ηα
θξάηε.
Η δηάηαμε πνπ αθνξά ζην ζπληνληζκφ ησλ θξαηψλ κειψλ άιιαμε, αλαθέξνληαο φηη
«ηα θξάηε κέιε ζπλελλννχληαη κεηαμχ ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα θάζε δήηεκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη
πνιηηηθήο αζθάιεηαο πνπ παξνπζηάδεη γεληθψο ελδηαθέξνλ, πξνθεηκέλνπ λα
θαζνξίζνπλ θνηλή πξνζέγγηζε. Πξνηνχ έλα θξάηνο κέινο αλαιάβεη δηεζλψο
νπνηαδήπνηε δξάζε ή νπνηαδήπνηε δέζκεπζε πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα
ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο, δηαβνπιεχεηαη κε ηα άιια θξάηε κέιε ζην πιαίζην ηνπ
Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ πκβνπιίνπ. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ, κε ηε
ζχγθιηζε ησλ δξάζεσλ ηνπο, φηη ε Έλσζε είλαη ζε ζέζε λα ππεξαζπίδεηαη δηεζλψο
ηα ζπκθέξνληα ηεο θαη ηηο αμίεο ηεο[…]»4.
χκθσλα πάιη κε ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζπλερίδεη
λα ζέηεη ηνπο γεληθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο Έλσζεο, ελψ ην πκβνχιην
θαηαξηίδεη ηελ θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη καδί κε ηνλ
Ύπαην Δθπξφζσπν πιένλ, κεξηκλνχλ γηα ηελ ελφηεηα, ηε ζπλνρή θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο ηεο Έλσζεο5.
Οη απνθάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ΚΔΠΠΑ ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνληαη κε νκνθσλία απφ
ην πκβνχιην αιιά θαη απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ην νπνίν είλαη πιένλ ζεζκηθφ
φξγαλν, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε εηδηθή πιεηνςεθία ζε νξηζκέλεο φκσο
πεξηπηψζεηο. Δπίζεο, ζηε δηάηαμε πνπ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα θξάηνπο-κέινπο λα
αληηηαρζεί ζηε ζέζπηζε απφθαζεο, ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο πξνζζέηεη: «ν
Ύπαηνο Δθπξφζσπνο αλαδεηεί, ζε ζηελή δηαβνχιεπζε κε ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο
κέινο, ιχζε πνπ λα είλαη απνδεθηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο κέινο. Δάλ δελ ην
επηηχρεη, ην πκβνχιην κπνξεί, κε εηδηθή πιεηνςεθία, λα δεηήζεη ηελ παξαπνκπή
ηνπ ζέκαηνο ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ψζηε λα ιεθζεί νκφθσλα απφθαζε»6.
3

Europa, (εκέξα επίζθεςεο 16/8/11), Σπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Γηεύζπλζε URL:
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_el.htm
4
Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 32.
5
Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 26, παξ. 2.
6
Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 31, παξ. 2.
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1.2

Αξκνδηόηεηεο ηωλ Θεζκηθώλ Οξγάλωλ ζηα πιαίζηα ηεο ΚΕΠΠΑ

ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, νη γεληθέο αξρέο θαη νη πξνζαλαηνιηζκνί ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαζνξίδνληαλ απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ελψ ε χλνδνο
Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ εμέηαδε ηα ζέκαηα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαηά ηηο
ζπλφδνπο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ7 (άξζξν 30, παξ. 3α).
Τπήξρε επηπιένλ ε Πνιηηηθή Δπηηξνπή, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζπλέξρνληαλ
πνιηηηθνί δηεπζπληέο κε ζηφρν λα πξνσζνχλ ηε ζπλέρεηα ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο
πλεξγαζίαο θαη λα πξνεηνηκάδνπλ ηηο ζπδεηήζεηο ησλ Τπνπξγψλ8. Σέινο, ε
Πξνεδξία, ε νπνία αζθνχληαλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ ζε εμάκελε βάζε, είρε σο αξκνδηφηεηεο: α) λα θαζνξίδεη ηηο ζπλφδνπο
ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο θαη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, β)
λα πξνεηνηκάδεη ηηο θνηλέο δηαθεξχμεηο ή δειψζεηο ζην πιαίζην ηεο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο, γ) λα εθπξνζσπεί ηα δψδεθα θξάηε κέιε ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο
θαη ζηηο ζπλαληήζεηο κε ηξίηεο ρψξεο θαη δ) λα αληηπξνζσπεχεη ηα δψδεθα θξάηε
κέιε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην.
ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, νη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηα ζέκαηα
θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηίζεληαη απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ελψ ε
απφθαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο ιακβάλεηαη απφ ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ
Δμσηεξηθψλ. Σν πκβνχιην επηθνπξείηαη απφ ηελ Πνιηηηθή Δπηηξνπή θαη Δπηηξνπή
Αζθάιεηαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο δηεπζπληέο ησλ Τπνπξγείσλ
Δμσηεξηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Κχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο
είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ηεο δηεζλνχο θαηάζηαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο
Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, ε ζπκβνιή ηεο ζηε
δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ε επνπηεία ζηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ
πκβνπιίνπ9.
Η Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ηελ Έλσζε ζηα ζέκαηα πνπ ππάγνληαη
ζηελ θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο
εθαξκνγήο ησλ θνηλψλ δξάζεσλ. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη άκεζε ζχλδεζε κε
ηελ ΚΔΠΠΑ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ελψ θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην
ζπκκεηέρεη ζέηνληαο πξνηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπ, ρσξίο φκσο λα είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζέζεηο
ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ
ηνκέα απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ
δελ ππφθεηληαη ζε δηθαζηηθφ έιεγρν, επηβεβαηψλνληαο έηζη ην δηαθπβεξλεηηθφ ηνπ
ραξαθηήξα10.
Σν 1999 ηίζεηαη ζε ηζρχ ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ. Μέζα απφ ηελ αλαζεψξεζε,
γίλνληαη πξνζπάζεηεο ελδπλάκσζεο ηνπ ηνκέα Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη
Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο. Ο ξφινο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ εληζρχεηαη, ελψ
δεκηνπξγείηαη θαη ε ζέζε ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ ηεο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη
Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, ν νπνίνο επηθνπξείηαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ απφ ηνπο Δηδηθνχο
Δληεηαικέλνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ύπαηνπ
Δθπξνζψπνπ ήηαλ: α) λα επηθνπξεί ην πκβνχιην ζε ζέκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ
7

Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, άξζξν 30, παξ. 3α.
Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, άξζξν 30, παξ. 9γ.
9
Europa, Γισζζάξην, (εκέξα επίζθεςεο 16/8/11), Δπηηξνπή Πνιηηηθήο θαη Αζθάιεηαο, Γηεύζπλζε URL:
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/political_security_committee_el.htm
10
Farell Mary, op. cit., p. 7.
8
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ΚΔΠΠΑ, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ θαη
β) λα ελεξγεί εμ νλφκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ, φηαλ ηνπ δεηείηαη απφ ηελ Πξνεδξία,
δηεμάγνληαο πνιηηηθφ δηάινγν κε ηξίηνπο11.
Η πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ελζσκαηψλεη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θαηλνηνκηψλ
πνπ εηζήγαγε ην Δπξσπατθφ χληαγκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο Έλσζεο, πξαγκαηνπνηψληαο ηξνπνπνηήζεηο ζε
νξηζκέλα ζεκεία. Σέζζεξα είλαη ηα βαζηθά ζεκεία ηα νπνία εληζρχνπλ ην ζεζκηθφ
πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη
Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο. Σν πξψην είλαη ε εγθαζίδξπζε κφληκεο Πξνεδξίαο ζην
Δπξσπατθφ πκβνχιην, ην νπνίν γίλεηαη πιένλ ζεζκηθφ φξγαλν ηεο Έλσζεο, ρσξίο
φκσο λα αζθεί λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία. Η θαζηέξσζε κφληκεο Πξνεδξίαο έρεη σο
ζηφρν, λα επηηεπρζεί κηα ζηαζεξφηεηα ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζπλέρεηα ησλ
εξγαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ζηελ εμσηεξηθή εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζε
ζέκαηα ΚΔΠΠΑ.
Σν δεχηεξν ζεκείν είλαη ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ, ν νπνίνο
έρεη σο θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ άζθεζε ηεο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη
πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηεο Έλσζεο, ηελ νπνία πινπνηεί απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε
κέιε, θάλνληαο ρξήζε ησλ εζληθψλ κέζσλ θαη ησλ κέζσλ ηεο Έλσζεο12.
Παξάιιεια ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζε ζέκαηα
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο. Βαζηθφ φκσο είλαη ην γεγνλφο φηη
θαηέρεη δχν ζέζεηο, απηή ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ. πγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ηεο Δπηηξνπήο
«κεξηκλά γηα ηε ζπλνρή ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο Έλσζεο. Δίλαη επηθνξηηζκέλνο,
εληφο ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ
εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ θαη γηα ην ζπληνληζκφ ησλ άιισλ πηπρψλ ηεο εμσηεξηθήο
δξάζεο ηεο Έλσζεο[…]»13, ελψ σο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θξνληίδεη λα «δηακνξθψλεη ηελ εμσηεξηθή δξάζε ηεο Έλσζεο ζχκθσλα κε
ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ θαζνξίδεη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην
θαη δηαζθαιίδεη ηε ζπλνρή ηεο δξάζεο ηεο Έλσζεο»14. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη
λα ζεκεησζεί φηη κε ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ην πκβνχιην Γεληθψλ θαη
Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ην πκβνχιην Γεληθψλ Τπνζέζεσλ
θαη ην πκβνχιην Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο. εκαληηθφ
επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ
Τπνζέζεσλ θαιχπηνληαη φια ηα ζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Κνηλήο
Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο15.
Σέινο, έρεη αλαιάβεη «λα εθπξνζσπεί ηελ Έλσζε γηα δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ
ζηελ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο, λα δηεμάγεη ηνλ πνιηηηθφ
δηάινγν κε ηξίηνπο εμ νλφκαηνο ηεο Έλσζεο θαη λα εθθξάδεη ηε ζέζε ηεο Έλσζεο
ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ζηηο Γηεζλείο Γηαζθέςεηο»16.

11

Ισαθεηκίδεο, Παλαγηώηεο, (2006), « Η Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο»,
ζην Σηεθάλνπ, Κ., Τζηληζηδέιεο, Μ., Φαηνύξνο, Αξ., Χξηζηνδνπιίδεο, Θ. (επηκ.), Δηζαγσγή ζηηο Δπξσπατθέο Σπνπδέο,
Δλνπνηεηηθή Γπλακηθή Γηθαηνηαμία - Γηαθπβέξλεζε, Τόκνο Α, εθδ. Ι. Σηδέξεο, ζ.ζ 318-320
12
Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 26, παξ.3.
13
Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 18, παξ. 4.
14
Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 16, παξ. 6.
15
Ισαθεηκίδεο, Π.Κ., (2008), Η Σπλζήθε ηεο Ληζζαβώλαο: Παξνπζίαζε, αλάιπζε, αμηνιόγεζε, εθδ. Θεκέιην, ζ. 62
16
Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 27, παξ. 2.
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Ο Ύπαηνο Δθπξφζσπνο απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Έλσζεο,
πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Hill, απνηειεί έλαλ αλαγθαίν κεραληζκφ πξνθεηκέλνπ ε
Έλσζε λα απνθηήζεη ζπλεθηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή17. Δπηπιένλ, ζπγθξηηηθά κε ην
δηαθπβεξλεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο
εθπξνζσπεί ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ΚΔΠΠΑ κε ηελ επηθχιαμε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ18, ν Ύπαηνο δηαζέηεη έκκεζα εθηφο απφ
δηαθπβεξλεηηθφ ραξαθηήξα, θαη ππεξεζληθφ, ιφγσ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο Αληηπξφεδξνο.
Η Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο, έλα αθφκα θαηλνηφκν ζηνηρείν ηεο
πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, απνηειεί έλα είδνο δηπισκαηηθνχ ζψκαηνο κε θχξην
ζηφρν λα επηθνπξεί ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν ζηα θαζήθνληα ηνπ. Απηή ε ππεξεζία
απνηειεί απαξαίηεην κέζν γηα λα κπνξέζεη ε Έλσζε λα έρεη εμσηεξηθή πνιηηηθή.
Δπηπιένλ, ε θαηάξγεζε ηεο δνκήο ησλ Ππιψλσλ θαη ε αλαγλψξηζε λνκηθήο
πξνζσπηθφηεηαο επηηξέπεη ζηελ Έλσζε λα ζπλάπηεη δηεζλείο ζπλζήθεο, ζεβφκελε
πάληα ηελ αξρή ηεο δνηήο αξκνδηφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ, επηηξέπεη ζηελ Έλσζε
λα πξνρσξήζεη έλα βήκα παξαθάησ αλαθνξηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο, θαζψο, ζχκθσλα κε ηνλ Hill, ε ζχλαςε δηεζλψλ ζπκθσληψλ απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ζπλεθηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο19.
Όζνλ αθνξά ζηελ Δπηηξνπή θαη ζην Κνηλνβνχιην, ε πλζήθε δελ πξνβιέπεη
δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο
θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο. Βέβαηα, ην γεγνλφο φηη ε έγθξηζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ είλαη
αλαγθαία γηα ην δηνξηζκφ ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ σο Δπηηξφπνπ, ηνπ πξνζδίδεη
έλα επηπιένλ βαζκφ δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ ζην ξφιν ηνπ Ύπαηνπ. Δπίζεο, ην
Κνηλνβνχιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηνπ λα απεπζχλεη κνκθή ζην ζχλνιν ηεο
Δπηηξνπήο, αλαγθάδνληαο ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν λα παξαηηεζεί απφ ηα θαζήθνληα
πνπ αζθεί εληφο ηεο Δπηηξνπήο.

17

Hill, Christopher, The capability-expectations gap, or conceptualizing Europe’s International Role, Journal of
Common Market Studies, 1993, p. 317.
18
Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 15.
19
Hill, Christopher, op. cit., p 317.

-9-

2. Η εκπποζώπηζη ηηρ Ε.Ε. ζηον Ο.Η.Ε.
2.1

Ση πξνβιέπνπλ νη πλζήθεο

2.1.1. Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε
Η Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζία, ε νπνία μεθίλεζε, φπσο πξναλαθέξακε, ην
1970 κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε αλεπίζεκν επίπεδν, δελ έθαλε θακία αλαθνξά
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Κνηλφηεηαο ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη
εηδηθφηεξα ζηνλ ΟΗΔ. Σν γεγνλφο φηη ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο
δελ ήηαλ εθείλε ηελ επνρή κέινο ηνπ ΟΗΔ, εμεγεί ζε θάπνην βαζκφ ηελ επηινγή
ησλ θξαηψλ κειψλ λα κελ αλαθεξζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ηελ έθζεζε
φκσο ηεο Κνπεγράγεο ην 1973, φηαλ θαη ε Γεξκαλία ήηαλ κέινο ηνπ ΟΗΔ,
αλαθέξεηαη φηη ζηα πιαίζηα ησλ ζπδεηήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο
πλεξγαζίαο εληάζζνληαη πιένλ θαη νη ζπζθέςεηο νη νπνίεο παιηφηεξα
πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηε Γπηηθνεπξσπατθή Έλσζε, πξηλ απφ ηηο ζπλαληήζεηο ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΗΔ. Αξγφηεξα ηνλ ίδην ρξφλν, ζην «Έγγξαθν γηα ηελ
Δπξσπατθή Σαπηφηεηα», αλαθέξζεθε φηη «νη ελληά απνθαζίδνπλ επίζεο λα ζπκβάιινπλ ζηε δηεζλή εμέιημε, κέζσ ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηξίηεο ρψξεο αιιά θαη
πηνζεηψληαο θνηλέο ζέζεηο, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο,
θπξίσο ζηα Ηλσκέλα Έζλε θαη ζηηο Δηδηθεπκέλεο Αληηπξνζσπείεο»20.
ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, φπσο αλαθέξζεθε, ε Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε εθπξνζψπεζεο ησλ θξαηψλ
κειψλ ζε ηξίηεο ρψξεο γηα ηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο
Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο21. ρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηε
γλσζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ ηεο Κνηλφηεηαο ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, ην άξζξν
30 παξ. 7 ηεο πλζήθεο αλαθέξεη: «ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη θαηά ηηο
Γηεζλείο Γηαζθέςεηο φπνπ ζπκκεηέρνπλ, ηα Τςειά πκβαιιφκελα κέξε
θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα ψζηε λα ιακβάλνπλ θνηλέο ζέζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ
ππάγνληαη ζηνλ παξφληα ηίηιν» θαη επηπιένλ «ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ζε
Γηεζλείο Γηαζθέςεηο φπνπ δε ζπκκεηέρνπλ φια ηα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε, φζα
ζπκκεηέρνπλ ιακβάλνπλ πιήξσο ππφςε ηνπο ηηο ζέζεηο πνπ έρνπλ ήδε
ζπκθσλεζεί ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο»22. Η πλζήθε
απηή φκσο δελ πεξηιακβάλεη θακία δηάηαμε ε νπνία λα αλαθέξεηαη ζηελ
εθπξνζψπεζε ηεο ΔΔ ζηα Ηλσκέλα Έζλε.

2.1.2. Σπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη
Η πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη εηζάγεη έλαλ Ππιψλα ν νπνίνο αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά
κε ηελ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ
ηνκέα, πξνζηίζεηαη ζηε ζπλζήθε κηα δηάηαμε ε νπνία αλαθέξεη φηη ηα θξάηε κέιε
ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη ζηηο δηεζλείο
δηαζθέςεηο θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο θνηλέο ζέζεηο23. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη κφλν κηα
κηθξή ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Πξνεδξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα «έρεη ηελ επζχλε ηεο
20
21
22
23

Luif Paul, EU Cohesion in the UN General Assembly, Institute for Security Studies, December 2003, p.9.
Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, άξζξν 30, παξ. 9β
Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, άξζξν 30, παξ. 7α θαη 7β.
Σπλζήθε Μάαζηξηρη, άξζξν I.2, παξ. 3
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εθαξκνγήο ησλ θνηλψλ δξάζεσλ θαη κε απηήλ ηελ ηδηφηεηα, εθθξάδεη ηε ζέζε ηεο
Έλσζεο ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ζηηο Γηεζλείο Γηαζθέςεηο»24. ην έξγν ηεο
επηθνπξείηαη απφ ην θξάηνο κέινο πνπ άζθεζε ηελ πξνεγνχκελε Πξνεδξία θαζψο
θαη απφ απηφ πνπ ζα αζθήζεη ηελ επφκελε, ελψ ε Δπηηξνπή ζπκβάιιεη ζηελ
εθπιήξσζε απηψλ ησλ θαζεθφλησλ25.
Η ζπγθεθξηκέλε πλζήθε θάλεη έλα ζεκαληηθφ βήκα φζνλ αθνξά ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο ΔΔ ζηνλ ΟΗΔ, πξνζζέηνληαο κηα δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ
Οξγαληζκφ θαη εηδηθφηεξα ζην πκβνχιην Αζθαιείαο. Η δηάηαμε απηή αλαθέξεη:
«Όζα θξάηε κέιε είλαη επίζεο κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ
Δζλψλ ζπλελλννχληαη κεηαμχ ηνπο θαη ηεξνχλ πιήξσο ελήκεξα ηα άιια θξάηε
κέιε. Όζα θξάηε κέιε είλαη κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο θξνληίδνπλ,
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα ππεξαζπίδνληαη ηηο ζέζεηο θαη ην
ζπκθέξνλ ηεο Έλσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ επζπλψλ πνπ αλαιακβάλνπλ
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ»26.
Ωζηφζν ε πξφνδνο ζπληειείηαη κε αξγνχο ξπζκνχο ζηελ πξνψζεζε απηνχ ηνπ
ηνκέα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο ΔΔ ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. Κχξηνο ιφγνο είλαη ην γεγνλφο φηη ν ηνκέαο ηεο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο
θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο είλαη δηαθπβεξλεηηθφο θαη ε ρξήζε ηεο νκνθσλίαο
απνηειεί εκπφδην ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έλα
θξάηνο κέινο αξλεζεί λα ζπλαζπηζηεί κε ηα ππφινηπα θξάηε θαη λα ζπληνλίζεη ηηο
ζέζεηο ηνπ κε απηέο ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ, δελ είλαη δπλαηή ε χπαξμε εληαίαο
γξακκήο ηεο Έλσζεο ζηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.
ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, δε ζεκεηψλεηαη ηδηαίηεξε πξφνδνο ζην ζέκα ηεο
εθπξνζψπεζεο ηεο Έλσζεο, ελψ δελ ππάξρνπλ εμειίμεηο νχηε ζην ζέκα ηεο εθπξνζψπεζεο ηεο Έλσζεο ζηνλ ΟΗΔ. Η κφλε θαηλνηνκία είλαη φηη ε Πξνεδξία
εληζρχεηαη ζην έξγν ηεο εθπξνζψπεζεο απφ ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν, ν νπνίνο
ζπκβάιιεη ζηε δηαηχπσζε, ηελ πξνπαξαζθεπή θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ
ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο.

2.1.3. Σπλζήθε ηεο Ληζαβόλαο
Με ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο εμειίμεηο αλαθνξηθά κε
ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. Καηαξγνχληαη νη ηξεηο
Ππιψλεο, ε Έλσζε αληηθαζηζηά ηελ Κνηλφηεηα θαη ηεο αλαγλσξίδεηαη λνκηθή
πξνζσπηθφηεηα. Ωο εθ ηνχηνπ αλαιακβάλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη αζθεί φια ηα
δηθαηψκαηα πνπ αλήθαλ ζηελ Κνηλφηεηα, θαη απνιακβάλεη θαη ην θαζεζηψο
παξαηεξεηή πνπ είρε αλαγλσξηζηεί ζ’ απηήλ. Παξάιιεια φκσο, ε Έλσζε ζπλερίδεη
λα δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηεο είραλ αλαγλσξηζηεί κε ηηο
πξνεγνχκελεο πλζήθεο27.
Ο ζεζκφο ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ αλαβαζκίδεηαη θαη φπσο αλαθέξζεθε, ν Ύπαηνο
δηαδξακαηίδεη ξφιν Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ζηελ Έλσζε. Όζνλ αθνξά ζηελ
εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζηνλ ΟΗΔ, ζηε δηάηαμε ε νπνία αθνξά ζην ζπληνληζκφ
24

Σπλζήθε Μάαζηξηρη, άξζξν I.5.
Σπλζήθε Μάαζηξηρη, άξζξν I.5
26
Σπλζήθε Δπξσπατθή Έλσζεο, άξζξν I.5 παξ. 4.
27
Europa, (εκέξα επίζθεςεο 16/8/11), European Union@United Nations, About the EU at the UN, Γηεύζπλζε URL:
http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_9389_en.htm
25
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ηεο δξάζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα πιαίζηα ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, ηψξα
πξνζηίζεηαη ε δηεπθξίλεζε φηη ν Ύπαηνο Δθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο εμαζθαιίδεη ηελ νξγάλσζε ηνπ
ζπληνληζκνχ απηνχ28. Δπηπιένλ, ζηε δηάηαμε γηα ην πκβνχιην Αζθαιείαο,
πξνζηίζεηαη θαη εθεί ην ζηνηρείν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ.
πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «Όηαλ ε Έλσζε έρεη θαζνξίζεη ζέζε σο πξνο
ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ
Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ηα θξάηε κέιε πνπ είλαη κέιε ηνπ δεηνχλ λα θιεζεί ν Ύπαηνο
Δθπξφζσπνο γηα λα παξνπζηάζεη ηε ζέζε ηεο Έλσζεο»29.
Δπίζεο, ζηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνζηέζεθε έλαο
ηίηινο ν νπνίνο αθνξά ζηηο ζρέζεηο ηεο κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη Αληηπξνζσπείεο ηεο Έλσζεο, φπνπ αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη: «ε Έλσζε θαζηεξψλεη
θάζε πξφζθνξε κνξθή ζπλεξγαζίαο κε ηα φξγαλα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηνπο
εηδηθεπκέλνπο νξγαληζκνχο ηνπο […]»30. Δπηπιένλ ε αληηπξνζσπεία ηεο Δπηηξνπήο
ζηα Ηλσκέλα Έζλε, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ιεηηνπξγεί ππφ ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη «νη
αληηπξνζσπείεο ηεο Έλσζεο […] ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο εθπξνζσπνχλ ηελ
Έλσζε»31, ελψ πξνζζέηεη φηη «νη αληηπξνζσπείεο ηεο Έλσζεο ηίζεληαη ππφ ηελ
εμνπζία ηνπ χπαηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη
πνιηηηθήο αζθάιεηαο. Δλεξγνχλ ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο δηπισκαηηθέο θαη
πξνμεληθέο απνζηνιέο ησλ θξαηψλ κειψλ»32.
2.2.

Ο ξόινο ηωλ ζεζκηθώλ νξγάλωλ θαη ηωλ θξαηώλ κειώλ

2.2.1. Τα ζεζκηθά όξγαλα
Αλαθνξηθά κε ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία δνκείηαη ε ζρέζε ηεο ΔΔ κε ηνλ ΟΗΔ, ππάξρεη κηα ηδηνκνξθία, ε νπνία παξαηεξείηαη ζε φιε ηελ πνξεία ηεο Έλσζεο, παξά
ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη ζην ζέκα ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ζέζεσλ ησλ
θξαηψλ κειψλ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη εηδηθφηεξα ζην ζέκα ηεο
εθπξνζψπεζεο ηεο ΔΔ ζηνλ ΟΗΔ. Ο ραξαθηήξαο ηνπ ΟΗΔ σο νξγαληζκνχ είλαη
θαζαξά δηαθπβεξλεηηθφο, απνηεινχκελνο απφ θξάηε, ηα νπνία εθπξνζσπνχληαη
αηνκηθά ζηα φξγαλα δηαζέηνληαο ην θαζέλα θαη κηα ςήθν, ελψ ιεηηνπξγεί
ζεβφκελνο ηελ εζληθή θπξηαξρία, κηα αξρή ε νπνία είρε πεξηιεθζεί θαη ζηνλ Υάξηε
ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη αληαλαθιάηαη θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.
Η Έλσζε είλαη κηα ηδηάδνπζα πεξίπησζε, θαζψο έρεη ηαπηφρξνλα δηαθπβεξλεηηθφ
θαη ππεξεζληθφ ραξαθηήξα. Απφ ηε κηα πιεπξά, κέρξη ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο
ππήξρε ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ε νπνία δηέζεηε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη
εθπξνζσπνχληαλ ζηηο εξγαζίεο ησλ νξγάλσλ ηνπ ΟΗΔ απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, ε νπνία έρεη ππεξεζληθφ ραξαθηήξα, κε θαζεζηψο παξαηεξεηή. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, ππήξρε θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία είρε θαζαξά
δηαθπβεξλεηηθφ ραξαθηήξα θαη εθπξνζσπνχληαλ ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο απφ
ην εθάζηνηε θξάηνο κέινο πνπ θαηείρε ηελ Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ
Τπνπξγψλ. Σν γεγνλφο φηη ζηνλ ΟΗΔ εθπξνζσπνχληαλ θαη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα
28
29
30
31
32

Δλνπνηεκέλε
Δλνπνηεκέλε
Δλνπνηεκέλε
Δλνπνηεκέλε
Δλνπνηεκέλε

Απόδνζε
Απόδνζε
Απόδνζε
Απόδνζε
Απόδνζε

ηεο
ηεο
ηεο
ηεο
ηεο

Σπλζήθεο
Σπλζήθεο
Σπλζήθεο
Σπλζήθεο
Σπλζήθεο

γηα
γηα
γηα
γηα
γηα

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 34, παξ. 1.
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 34.
ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, άξζξν 220, παξ. 1.
ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, άξζξν 221 παξ.1.
ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, άξζξν 211, παξ. 2.
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αιιά θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη φηη δελ ππήξρε έλα ζπγθεθξηκέλν
φξγαλν πνπ λα αζθεί ηελ εθπξνζψπεζε, πξνθαινχζε κηα ζχγρπζε αλαθνξηθά κε
ην πψο ζα επηηεπρζεί λα είρε ε Έλσζε κηα εληαία θσλή ζηνλ ΟΗΔ.
Όζνλ αθνξά ζηελ Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ, κέρξη ηελ πηνζέηεζε ηεο πλζήθεο
ηεο Ληζαβφλαο, απηή δηαδξακάηηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο
Έλσζεο, θαζψο ήηαλ εθείλε πνπ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα εθθξάδεη
ηηο ζέζεηο ηεο Έλσζεο ζε ζέκαηα Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο
Αζθάιεηαο, κηιψληαο εθ κέξνπο φισλ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ κειψλ πνπ είλαη
κέιε ζηνλ ΟΗΔ. Η Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο αζθείηαη εθ πεξηηξνπήο
απφ θάζε θξάηνο κέινο ζε εμάκελε βάζε, κε εμαίξεζε ηελ Πξνεδξία ηνπ
πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ε νπνία ηψξα αζθείηαη απφ ηνλ Ύπαην
Δθπξφζσπν ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο. Η εθάζηνηε ρψξα πνπ είρε
ηελ Πξνεδξία, πξνέδξεπε θαη ζηηο ζπλαληήζεηο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ
θξαηψλ κειψλ ζηα ζέκαηα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Γεληθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηε
ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, φηαλ απηή επηηπγράλεηαη, απηφ έρεη
σο απνηέιεζκα λα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο θνηλψλ ζέζεσλ αιιά θαη δειψζεσλ,
νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά βέβαηα,
ζπλέβαηλε ζπρλά ε Πξνεδξεχνπζα ρψξα λα δηαλέκεη ην θείκελν κε ηελ θνηλή
δήισζε ζηα θξάηε κέιε ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλάληεζεο, κε απνηέιεζκα ηα
θξάηε λα κελ έρνπλ πνιχ ρξφλν ζηε δηάζεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ.
Λακβάλνληαο ππφςε φηη πξφθεηηαη γηα 27 θξάηε κέιε θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε
απφθαζε πξέπεη λα ιεθζεί κε νκνθσλία, είλαη ζαθήο ν βαζκφο δπζθνιίαο γηα ην
ζπληνληζκφ ησλ θξαηψλ κειψλ, πφζν κάιινλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δήισζεο ηεο
Έλσζεο απφ ηξίηα θξάηε33.
Η ηθαλφηεηα ησλ εθάζηνηε Πξνεδξηψλ λα επηηπγράλνπλ νκνθσλία ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο εμαξηηφηαλ βέβαηα θαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εκπεηξία ηνπο
αιιά θαη απφ ηελ επηδεμηφηεηά ηνπο λα δηαζέηνπλ θαιή πιεξνθφξεζε. Η ηθαλφηεηα
απηή δε ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ην κέγεζνο ηνπ θξάηνπο κέινπο. Παξαηεξείηαη
δειαδή, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα κηθξά θξάηε κέιε πνπ βξίζθνληαη ζηελ
Πξνεδξία λα θαηαθέξλνπλ εμίζνπ θαιά κε ηα κεγάια, ηε δηαζθάιηζε ηνπ
ζπληνληζκνχ ησλ ππνινίπσλ ζε κηα θνηλή ζέζε. Βέβαηα θαη ηα εζληθά ζπκθέξνληα
παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε ή φρη κηαο θνηλήο ζέζεο, θαζψο ελψ
ππάξρνπλ δεηήκαηα ζηα νπνία επηηπγράλεηαη άκεζα ε νκνθσλία, εληνχηνηο
ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα δηράζνπλ ηα θξάηε κέιε34, αθνχ ζε
απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα κπνξεί λα ππεξέρνπλ ηνπ
ζπκθέξνληνο ηεο Έλσζεο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηίζεληαη ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα
φπσο ε αζθάιεηα ή ε αλεμαξηεηνπνίεζε απνηθηψλ, παξαηεξείηαη φηη δελ
επηηπγράλεηαη νκνθσλία απφ ηα θξάηε κέιε.
Η Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ απνηεινχζε βαζηθφ παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο
Πξνεδξίαο ζηα θαζήθνληα ηεο φζνλ αθνξά ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζηνλ
ΟΗΔ. Απνηεινχληαλ απφ εθπξνζψπνπο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη δηεπζχλνληαλ
απφ έλαλ πξέζβε θαη έλαλ ππνδηεπζπληή. Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο ήηαλ: α) λα
εμαζθαιίδεη πιεξνθνξίεο, εθζέζεηο θαη αλαιχζεηο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ ΟΗΔ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα, θαη αξγφηεξα ζηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν, ζηε Γεληθή
Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ θαζψο θαη ζηα ζψκαηα ηνπ
33
34

Luif Paul, op. cit., p.4.
Farell Mary, op. cit., pp. 11-12.
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πκβνπιίνπ, β) λα επηθνπξεί ηελ Πξνεδξία θαη ηα θξάηε κέιε ζηελ άζθεζε ησλ
επξσπατθψλ ηνπο θαζεθφλησλ θαη ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο ΚΔΠΠΑ ζηε Νέα Τφξθε,
γ) λα παξέρεη βνήζεηα ζην Γεληθφ Γξακκαηέα, θαη αξγφηεξα ζηνλ Ύπαην
Δθπξφζσπν γηα ηελ ΚΔΠΠΑ, ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη δ) λα βνεζά ζηε
δηαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ζπλέρεηαο αλαθνξηθά κε ηηο εθ πεξηηξνπήο
Πξνεδξίεο35.
Αλαθνξηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζηνλ ΟΗΔ, απηή είρε
μεθηλήζεη πνιχ λσξίηεξα απφ απηήλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φηαλ ην 1964 άλνημε
ην γξαθείν πιεξνθφξεζεο ηεο Κνηλφηεηαο ζηε Νέα Τφξθε. Σν ζπγθεθξηκέλν
κεηαηξάπεθε ζε
γξαθείν ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο ην 1974, κεηά ηελ
παξαρψξεζε ζηελ Κνηλφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ παξαηεξεηή απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε. Σν 1975 γηα πξψηε θνξά θξάηνο κέινο, ζπγθεθξηκέλα ε Ιηαιία πνπ
είρε ηελ Πξνεδξία ζην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ, έθαλε δήισζε ζηε Γεληθή
πλέιεπζε εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο36.
Σν γξαθείν ηεο αληηπξνζσπείαο έπαηδε ην ξφιν ηεο πξεζβείαο θαη είρε επηθεθαιήο
έλαλ πξέζβε. Σν ξφιν ηεο εθπξνζψπεζεο ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ΟΗΔ είρε αλαιάβεη
ε Δπηηξνπή, ε νπνία ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζεβφκελε
πάληα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απέξξεαλ γηα εθείλε απφ ηηο πλζήθεο. Όπσο
αλαθεξφηαλ θαη ζηηο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη θαη αξγφηεξα ηνπ Άκζηεξληακ, «ε
Δπηηξνπή δηαζθαιίδεη θάζε πξφζθνξε ζρέζε κε ηα φξγαλα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ
θαη ησλ εηδηθεπκέλσλ νξγαληζκψλ ηνπο»37.
εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή εθπξνζσπνχζε κφλν ηνπο ηνκείο ζηνπο
νπνίνπο ε Κνηλφηεηα είρε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο
ζπλέβαιιε ζηελ πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ ησλ ζέζεσλ θαη ζηήξηδε ηελ Πξνεδξία
ζην έξγν ηεο επηδηψθνληαο ηελ χπαξμε κηαο επξσπατθήο ελφηεηαο ζηηο
ςεθνθνξίεο. Όζν απμαλφηαλ ην εχξνο ησλ ηνκέσλ κε ηνπο νπνίνπο αζρνιείην ν
ΟΗΔ, ηφζν δηεπξπλφηαλ θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Δπηηξνπήο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο,
επηηξέπνληαο ηεο έηζη ηελ ελίζρπζε ηνπ status ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο38.
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ λα εληζρχζεη ην
ζπληνληζκφ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηελ πξνζέγγηζε κε ηα
Ηλσκέλα Έζλε, αξκνδηφηεηα πνπ πεξηειάκβαλε βνήζεηα ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ
δειψζεσλ ηεο Έλσζεο θαη ζηελ πηνζέηεζε θνηλψλ ζέζεσλ ηεο Έλσζεο ζηα
πξνζρέδηα ςεθίζκαηα39.
Με ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ν Ύπαηνο Δθπξφζσπνο είλαη ν ζεζκφο εθείλνο πνπ
αλαιακβάλεη φρη κφλν ηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο
αιιά θαη ηελ εμσηεξηθή δξάζε ηεο Έλσζεο ζε άιινπο ηνκείο. πγθεθξηκέλα, ν
Ύπαηνο εθηφο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ, αζθεί θαη εθείλεο
ηνπ Δπηηξφπνπ γηα ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο40. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη
εθηφο απφ ηελ θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθάιεηαο, ππάξρνπλ
35

Farell Mary, op. cit., pp. 13-14.
Luif Paul, op. cit., p. 10.
37
Σπλζήθε Άκζηεξληακ, άξζξν 302.
38
Farell Mary, op. cit., p.15-17.
39
Luif Paul, op. cit., p. 14.
40
General Secretariat of the Council of the EU, (accessed on 16/8/11), The High Representative for foreign affairs
and Security Policy, URL:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/111301.pdf
36
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ηνπιάρηζηνλ άιινη δχν ηχπνη πνπ αθνξνχλ ζηελ εμσηεξηθή δξάζε ηεο Έλσζεο. Ο
έλαο αθνξά ζηηο πνιηηηθέο ζηηο νπνίεο ε Έλσζε έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα θαη
ν δεχηεξνο αθνξά ζηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο, νη νπνίεο φκσο έρνπλ
εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο. Οπζηαζηηθά ινηπφλ, ν Ύπαηνο Δθπξφζσπνο, φληαο
αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαη Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ
Τπνζέζεσλ, έρεη αλαιάβεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο
Έλσζεο, πξνζδίδνληαο, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, κηα ζπλνρή ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.
εκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή δξάζε ηνπ Ύπαηνπ παίδεη θαη ε Τπεξεζία
Δμσηεξηθήο Γξάζεο, ε νπνία ζηνρεχεη λα πξνζδψζεη κεγαιχηεξε ζπλνρή θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εμσηεξηθή δξάζε ηεο Έλσζεο θαη παξάιιεια λα
δηαζθαιίζεη ζπλνρή αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο
Έλσζεο, θαζψο θαη αλάκεζα ζε απηέο θαη άιιεο πνιηηηθέο. ηεξίδεη ηνλ Ύπαην
ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ φρη κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο
Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, αιιά θαη σο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη
Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δπηπιένλ επηθνπξεί θαη ηνλ
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ηελ Δπηηξνπή θαζψο θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ
πκβνπιίνπ41.
Η Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο απνηειείηαη απφ ζηειέρε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο Δπηηξνπήο, ζηειέρε ησλ δηπισκαηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ
θξαηψλ κειψλ, δηαηεξψληαο ηε ιεηηνπξγηθή ηεο απηνλνκία απφ ηελ Έλσζε αιιά
θαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ πκβνχιηνπ42.
Η αληηπξνζσπεία ηεο Έλσζεο ζηνλ ΟΗΔ, ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηελ
αληηπξνζσπεία ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ΟΗΔ ηελ νπνία εθπξνζσπνχζε ε Δπηηξνπή,
ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ επηθεθαιήο ηεο αληηπξνζσπείαο. Απηφο αζθεί ηα
θαζήθνληά ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Ύπαηνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο Δμσηεξηθήο
Γξάζεο θαη είλαη ππφινγνο γηα φια ηα ζέκαηα ζηνλ Ύπαην. Η αληηπξνζσπεία
ζπλεξγάδεηαη απφ θνηλνχ κε ηε κφληκε απνζηνιή ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ
αλαιακβάλεη θάζε εμάκελν ηελ Πξνεδξία ζην πκβνχιην ηεο Έλσζεο κε ζηφρν λα
εθπξνζσπνχλ ηελ Έλσζε ζηνλ ΟΗΔ εθ κέξνπο ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ. Η
Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο, αλ θαη δελ παίδεη πιένλ θάπνην ξφιν ζηηο
εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο Έλσζεο, εληνχηνηο ζηεξίδεη ηνλ Ύπαην ζηελ εθπιήξσζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ43.

2.2.2. Τα θξάηε κέιε
Η ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζηνλ ΟΗΔ, απφ ηε ζηηγκή
πνπ ν ηνκέαο ηεο ΚΔΠΠΑ είλαη δηαθπβεξλεηηθνχ ραξαθηήξα θαη απαηηείηαη
νκνθσλία γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο.
Δμεηάδνληαο ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ ζπληνληζκνχ ησλ ζέζεσλ ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξαηεξνχκε φηη φια ηα θξάηε κέιε είλαη
41

Euractiv, Proposal for a Council Decision of establishing the organization and functioning of the European External
Action Service, Γηεύζπλζε URL: http://eeas.europa.eu/docs/eeas_draft_decision_250310_en.pdf
42
Council of the European Union, (εκέξα επίζθεςεο 16/8/11), Draft Council decision establishing the organization
and functioning of the European External Action Service, Γηεύζπλζε URL:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st08/st08029.en10.pdf
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θαη κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Έηζη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ
πνζνζηφ κέζα ζηνλ Οξγαληζκφ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα «κπινθάξνπλ»
απνθάζεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζίζνπλ λα ζπλαζπηζηνχλ. Άιισζηε,
ζχκθσλα κε ηηο πλζήθεο, ηα θξάηε κέιε έρνπλ ππνρξέσζε απέλαληη ζηελ Έλσζε
λα ππεξαζπίδνληαη ηηο ζέζεηο θαη ην ζπκθέξνλ ηεο θαζψο θαη λα ηεξνχλ ελήκεξα
ηα θξάηε κέιε πνπ πηζαλφλ δελ είλαη κέιε ηνπ ΟΗΔ. Δπηπιένλ, ζηε δηαδηθαζία
ζπληνληζκνχ ησλ ζέζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο,
ζπκκεηέρνπλ θαη ππνςήθηα θξάηε πξνο έληαμε ζηελ Έλσζε, ή γεηηνληθά θξάηε.
πγθεθξηκέλα, αθνχ ηα θξάηε κέιε απνθαζίζνπλ νκφθσλα πάλσ ζε έλα δήηεκα,
δεηνχλ ζηε ζπλέρεηα απφ απηά ηα θξάηε λα ζηεξίμνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε44.
Η ζηάζε απηή ησλ ηξίησλ θξαηψλ, εληζρχεη ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα αζθήζνπλ
ηα ζπλαζπηζκέλα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
Παξφια απηά, ηα θξάηε κέιε εκθαλίδνληαη δηζηαθηηθά ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηεο
ΔΔ ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, θαη ελ πξνθεηκέλσ ζηνλ ΟΗΔ. Απηή ε
επηθπιαθηηθφηεηα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε
εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο δε ζα επεξεάζεη ηε ζεκαζία ηεο ζέζεο ηνπο θαη ην ξφιν
πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζ’ απηφλ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ. Γη’ απηφ, ηα θξάηε κέιε δε
θαίλνληαη πξφζπκα λα παξαρσξήζνπλ εμνπζίεο ζηελ Πξνεδξία ζε ζέκαηα ηα νπνία
πξνηηκνχλ λα δηακνξθψλνληαη ζε εζληθά πιαίζηα θαη λα κέλνπλ ππφ ηελ εζληθή
θπξηαξρία45. Έηζη, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, θαζίζηαηαη δχζθνιε ε ζχγθιηζε ησλ
ζέζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ.
Αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε νκνθσλίαο απνηειεί επίζεο θαη ν
κεγάινο αξηζκφο ησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο φζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα θξάηε κέιε
ηφζν πην δχζθνιν είλαη λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα θνηλή απφθαζε. Η πιεηνςεθία
ησλ θξαηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ «παιαηψλ» θξαηψλ, δειαδή ησλ 15
θξαηψλ κειψλ, παξνπζίαδαλ ζχγθιηζε απφςεσλ, αθφκα θαη φηαλ θάπνηα απφ απηά
ηα θξάηε δελ είραλ αθφκα γίλεη κέιε ηεο Κνηλφηεηαο. Σα κφλα θξάηε κέιε πνπ
δηαηήξεζαλ κηα απφζηαζε ζηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ απφ ηελ Δπξσπατθή
πιεηνςεθία ήηαλ ε Γαιιία θαη ε Μ. Βξεηαλία46, ηα νπνία είλαη θαη κφληκα κέιε ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο.
Έλαο επηπιένλ αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ηα θξάηε κέιε
αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηθεξεηαθέο νκάδεο ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ
Δζλψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ Οξγαληζκφ ππάξρνπλ επίζεκεο νκάδεο θξαηψλ, νη
νπνίεο δεκηνπξγνχληαη κε βάζε γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλαζπίδνληαη κε
θχξην ζηφρν ηελ εθινγή θξαηψλ ζηα φξγαλα ηνπ ΟΗΔ. Πξαγκαηνπνηνχλ
ζπλαληήζεηο ζε κεληαία βάζε ελψ ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε νκνθσλία. Σα
επξσπατθά θξάηε κέιε δελ είλαη κέιε κηαο κφλν νκάδαο, αιιά αληηζέησο ηα
δεθαπέληε πξψηα επξσπατθά θξάηε κέιε θαη ε Μάιηα είλαη κέιε ηεο Γπηηθήο
Δπξψπεο θαη άιισλ νκάδσλ (WEOG), νθηψ θξάηε κέιε ηεο Κεληξηθήο θαη
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζπλαζπίδνληαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξσπατθή Οκάδα, ελψ ε
Κχπξνο ζπκκεηέρεη ζηελ Οκάδα ηεο Αζίαο47. Σα θξάηε κέιε ινηπφλ ζπκκεηέρνπλ
ζε νκάδεο κέζα ζηηο νπνίεο ζεσξνχλ φηη πξψηνλ έρνπλ θνηλέο βιέςεηο κε ηα

44

Luif Paul, EU cohesion in the UN General Assembly: A quantitative analysis with special regards to the distance of
the US from the EU consensus, San Francisco, 2008, p. 5.
45
46
47

Farell Mary, op. cit., p. 8.
Luif Paul, op. cit., p. 6-7.
Luif Paul, op. cit., p. 7.
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ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη δεχηεξνλ φηη κέζα απφ απηήλ ηε ζπλεξγαζία ζα
ηθαλνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα. Η θαηάζηαζε
απηή δείρλεη φηη ηα θξάηε κέιε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη δηαηεζεηκέλα λα
ζέηνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα, αιιά πξνηάζζνπλ
ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη θαη απφ ηε δνκή ηνπ ΟΗΔ,
αθνχ ην δηθαίσκα ςήθνπ ησλ θξαηψλ είλαη αηνκηθφ θαη δελ εθπξνζσπείηαη κέζα
απφ νκάδεο48.

48

Farell Mary, op. cit., p. 5.
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3. Σςμβούλιο Αζθαλείαρ
Σν πκβνχιην Αζθαιείαο απνηειείηαη απφ δεθαπέληε κέιε, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ
ζε φιεο ηηο εξγαζίεο, ελψ ε Πξνεδξία αζθείηαη εθ πεξηηξνπήο απφ έλα κέινο θαη
είλαη κεληαία. Σα πέληε κέιε έρνπλ κφληκεο ζέζεηο, κε δηθαίσκα άζθεζεο βέην. Σα
ππφινηπα δέθα είλαη κε κφληκα θαη εθιέγνληαη εθ πεξηηξνπήο ζχκθσλα κε έλα
ζχζηεκα γεσγξαθηθήο βάζεο θαη έρνπλ ζεηεία δχν ρξφλσλ. Κχξηα αξκνδηφηεηα
ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο, ζχκθσλα
κε ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Όηαλ αλαθχπηεη έλα ζέκα
πνπ αθνξά ζηε δηαηάξαμε ηεο εηξήλεο, ην πκβνχιην ζε πξψηε θάζε πξνηείλεη
ζηα εκπιεθφκελα κέιε εηξεληθά κέζα γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο
είλαη νη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αλαιακβάλεη λα
δηεξεπλήζεη κηα θαηάζηαζε ή λα κεζνιαβήζεη, ελψ πξνηείλεη θαη κεζφδνπο
πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηεζεί έλα δήηεκα ή αθφκα θαη φξνπο δηαθαλνληζκνχ49.
Η Έλσζε, ζε αληίζεζε κε ηε Γεληθή πλέιεπζε, δελ έρεη δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο
ζην πκβνχιην Αζθαιείαο νχηε ππφ ην θαζεζηψο παξαηεξεηή. Απφ ηα θξάηε κέιε,
κφλν δχν θαηέρνπλ κφληκεο ζέζεηο, ε Γαιιία θαη ε Μ. Βξεηαλία, ελψ ηνπιάρηζηνλ
δχν ή ηξία θξάηε κέιε θαηαιακβάλνπλ κε κφληκεο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ην εθ
πεξηηξνπήο ζχζηεκα. Απφ απηφ ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα επξσπατθά θξάηε κέιε
απνηεινχλ ζρεδφλ ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, έρνληαο έηζη
ηε δπλαηφηεηα ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην λα ζπληνλίζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα
αζθήζνπλ επηξξνή ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη
Πνιηηηθή Αζθάιεηαο. Σν γεγνλφο φηη ε Γαιιία θαη ε Μ. Βξεηαλία έρνπλ ην δηθαίσκα
βέην, απνηειεί, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα θαζψο ζα
κπνξνχζαλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ςεθίζκαηα ήηαλ
αληίζεηα κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο50. Αιιά θαη ηα κε κφληκα θξάηε κέιε
έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο θάζε έλα απφ απηά
κπνξεί λα έρεη εκπεηξία θαη λα δηαζέηεη πιεξνθνξίεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο
πνιηηηθήο, έρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο επηξξνή51.
Όια φκσο ηα θξάηε κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ, έρνπλ άκεζε εηθφλα θαη γλψκε
ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα γεγνλφηα θαη ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη θάζε θνξά ζην
πκβνχιην Αζθαιείαο θαη έηζη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην θελφ πιεξνθφξεζεο πνπ
ππάξρεη κε ηα κε θξάηε κέιε.
Σα θξάηε κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πκβνχιην, ζηηο δειψζεηο ηνπο εθηφο απφ ηηο
εζληθέο ζέζεηο ελζσκαηψλνπλ ελίνηε θαη ηηο ζέζεηο ηεο Έλσζεο, φπσο αλαθέξνληαη
θαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ πλζεθψλ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο πλζήθεο, ζηηο
ζπλαληήζεηο ηεο Έλσζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε, θαη ηηο
νπνίεο ζπληνλίδεη ε Πξνεδξία, ηα θξάηε κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πκβνχιην

49

UN Security Council, (accessed on 16/8/11), Functions and Powers, Address URL:
http://www.un.org/Docs/sc/unsc_functions.html
50
Rasch, Maxilimilian, Single Actorness Nonexistent-EU Security Policy at the UN, Garnet Working Paper, February
2009, p.5.
51
Rasch, Maxilimilian, op. cit., p. 15
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Αζθαιείαο ελεκεξψλνπλ θαη ηα ππφινηπα θξάηε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
πκβνπιίνπ52.
Ο Υάξηεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ δελ αλέθεξε ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ ππννκάδσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ, παξά κφλν ηελ νκάδα ησλ πέληε κφληκσλ
κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. Μέζα ζην πκβνχιην φκσο παξαηεξείηαη ε
χπαξμε θάπνησλ νκάδσλ ζπλαζπηζκνχ, δειαδή νκάδσλ πνπ πνιχ ζπρλά
ζπλαζπίδνληαη αλάινγα κε ην ζέκα πνπ ζπδεηείηαη. πγθεθξηκέλα, ππάξρεη ε
νκάδα ησλ πέληε κφληκσλ κειψλ, ελψ παξαηεξνχληαη κέζα ζε απηήλ θαη
ππννκάδεο φπσο ζπλαζπηζκφο ησλ ΗΠΑ θαη ηεο Μ. Βξεηαλίαο, ησλ non-aligned
κειψλ θαζψο θαη ησλ κε κφληκσλ κειψλ πνπ φκσο δελ αλήθνπλ ζηα non-aligned
κέιε. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη ζαθέο φηη ηα επξσπατθά θξάηε κέιε ιεηηνπξγνχλ θπξίσο
σο θξάηε, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ηνπο
ζπκθεξφλησλ θαη φρη ηφζν ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο53.
Η ζπκπεξηθνξά απηή ησλ θξαηψλ κειψλ θαλεξψλεη θαη ην κεγάιν βαζκφ
δπζθνιίαο πνπ ππάξρεη φζνλ αθνξά ζην ζπληνληζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ θξαηψλ
κειψλ πνπ βξίζθνληαη ζην πκβνχιην Αζθαιείαο. Ιδηαίηεξα ηα κφληκα κέιε Γαιιία
θαη Μ. Βξεηαλία, απφ ηελ έλαξμε ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο δε
θάλεθαλ δηαηεζεηκέλα λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε,
ζρεηηθά κε ην πκβνχιην Αζθαιείαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζπληνληζκφο ησλ
εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη ε πηνζέηεζε θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Αλ θαη νη
εθπξφζσπνη ησλ θξαηψλ κειψλ θαηέβαιιαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζπάζεηεο γηα
ζπληνληζκφ ησλ ζέζεσλ κεηαμχ κφληκσλ θαη νξηζκέλσλ κε κφληκσλ κειψλ, ην
απνηέιεζκα θάζε άιιν παξά ζεηηθφ ήηαλ.
Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα δχν κφληκα θξάηε κέιε έρνπλ πηνζεηήζεη κηα
αξλεηηθή ζηάζε αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο χπαξμεο κηαο ζπληνληζκέλεο
επξσπατθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζην πκβνχιην Αζθαιείαο, είλαη φηη ζεσξνχλ
πσο ην θαζεζηψο ηνπ κφληκνπ κέινπο ηνπο πξνζδίδεη θχξνο θαη δχλακε αιιά
ηαπηφρξνλα θαη πνιιά νθέιε, ζπγθξηηηθά κε ηα κε κφληκα κέιε. Δθηφο απφ ηελ
εκπεηξία ζηα ζέκαηα ιήςεο απνθάζεσλ, ηα κφληκα θξάηε κέιε βξίζθνληαη ζε
πιενλεθηηθφηεξε ζέζε απφ ηα ππφινηπα θξάηε κέιε, αθνχ ε δπλαηφηεηά ηνπο λα
ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπο πξνζθέξεη έλα κεγάιν
φγθν πιεξνθνξηψλ, γεγνλφο πνπ ηνπο δίλεη πξνβάδηζκα ζε ζχγθξηζε κε ηα
ππφινηπα θξάηε κέιε54. Γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απηή, εθκεηαιιεχνληαη θαη ηελ
επηθχιαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηάηαμε ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία «φζα θξάηε κέιε είλαη κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ζα ππεξαζπίδνληαη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηηο ζέζεηο θαη ηα ζπκθέξνληα
ηεο Έλσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ επζπλψλ ηνπο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ»55, ρσξίο φκσο απηέο νη δηαηάμεηο λα
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο απφ ηνλ ίδην ηνλ Υάξηε.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ηα ππφινηπα θξάηε κέιε αθφκα θαη αλ δειψλνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα πηνζεηήζνπλ ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ζα είλαη πξνο φθεινο
ηεο Έλσζεο, εληνχηνηο δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ αιιάδεη ε ζηάζε ηνπο
52

Farrell Mary, EU Representation and Coordination within the United Nations, in K.V Laatikainen and K.E. Smith
(eds), The European Union at the United Nations, Intersecting Multilateralisms, London: Palgrave, 2006, p. 34.
53
Luif Paul, op. cit., p. 17.
54
Luif Paul, op. cit., p. 18-19.
55
Σπλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 19, παξ. 2.
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φηαλ γίλνληαη κε κφληκα κέιε, πηνζεηψληαο πνιηηηθή ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ εζληθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ.
Όζνλ αθνξά ζηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν, πξηλ ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο κπνξνχζε
λα παξεπξεζεί ζην πκβνχιην Αζθαιείαο κφλν εάλ θαινχληαλ απφ ην ίδην ην
πκβνχιην θαη εάλ ηα κέιε ηνπ παξαρσξνχζαλ ην δηθαίσκα λα κηιήζεη. Σα κφληκα
επξσπατθά θξάηε κέιε φκσο θάζε άιιν παξά ζεηηθή ζηάζε δηαηεξνχζαλ σο πξνο
ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Ύπαηνπ ζην πκβνχιην. ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο
αλαθέξεηαη ξεηά φηη «φηαλ ε Έλσζε έρεη θαζνξίζεη ζέζε σο πξνο ζπγθεθξηκέλν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ,
ηα θξάηε κέιε πνπ είλαη κέιε ηνπ δεηνχλ λα θιεζεί ν Ύπαηνο Δθπξφζσπνο γηα λα
παξνπζηάζεη ηε ζέζε ηεο Έλσζεο»56. Γειψζεηο φκσο εθ κέξνπο ηνπ Ύπαηνπ ζην
πκβνχιην Αζθαιείαο κπνξεί λα θάλνπλ θαη νη εθπξφζσπνη ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
ζηνλ ΟΗΔ, θαζψο ζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο
Δμσηεξηθήο Γξάζεο, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.

56

Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 34, παξ. 2.
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4. Αναδιαμόπθωζη ηος Σςμβοςλίος Αζθαλείαρ
ηος Ο.Η.Ε.
4.1. Επξωπαϊθή Έλωζε θαη Ηλωκέλα Έζλε: ε επηινγή ηεο πνιπκεξνύο
πξνζέγγηζεο (Effective Multilateralism)
Η θαηάξξεπζε ηνπ δηπνιηθνχ ζπζηήκαηνο, απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο γεγνλφησλ ζην
ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε γηα επαλαθαζνξηζκφ ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ. Σν ζελάξην δεκηνπξγίαο ελφο δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο ζην νπνίν νη ΗΠΑ ζα είραλ εγεηηθή ζέζε, δελ έβξηζθε κεγάιε
αληαπφθξηζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ. Απφ ηελ άιιε, ην
ελδερφκελν δεκηνπξγίαο ελφο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα βαζηδφηαλ ζε
δηκεξείο ζρέζεηο θαη ζπκθσλίεο, κέζσ ησλ νπνίσλ ηα θξάηε ζα επηδίσθαλ ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ, δελ ηχραηλε επίζεο επξείαο
απνδνρήο57.
Σν ηξίην φκσο ελδερφκελν γηα δεκηνπξγία ελφο δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν
εθηφο απφ ηα θξάηε πνπ ζα ζπκκεηείραλ σο κέξε ηνπ, ζα ππήξρε θαη έλαο
θεληξηθφο ππξήλαο, ν νπνίνο ζα είρε σο ζηφρν λα ζπληνλίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο
κεηαμχ ησλ κειψλ, ζεσξήζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε ιχζε γηα εθείλε ηελ επνρή. Ο
ιφγνο ήηαλ φηη ε δεκηνπξγία ελφο πνιπκεξνχο ζπζηήκαηνο ζα εμππεξεηνχζε φια
ηα θξάηε, θαζψο ην θαζέλα απφ απηά ζα ρξεζηκνπνηνχζε ην ζπγθεθξηκέλν
ζχζηεκα σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ζε
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα58.
Οη Γηεζλείο Οξγαληζκνί απνηεινχκελνη απφ πνιιά θξάηε, γεγνλφο πνπ ηνπο
πξνζέδηδε έλα πνιπκεξή ραξαθηήξα, ήξζαλ λα παίμνπλ ην ξφιν απηφ. Οξίδνληαο
ηελ έλλνηα ηεο πνιπκεξνχο πξνζέγγηζεο, ν Robert Keohane ππνζηήξημε φηη είλαη η
πρακηική ηοσ ζσνηονιζμού ηων εθνικών πολιηικών ζε ομάδες ηριών ή
περιζζοηέρων κραηών, μέζω ad hoc διεσθεηήζεων ή μέζω ηων οργανιζμών59. Ο
John G. Ruggie πξνζζέηεη φηη δελ αξθεί απηφ, δειαδή ν ζπληνληζκφο ησλ εζληθψλ
πνιηηηθψλ ηξηψλ ή πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ, αθνχ θάηη ηέηνην ηζρχεη θαη ζην
δηπνιηζκφ θαη ζηνλ ηκπεξηαιηζκφ. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα «έλα
ζεζκηθφ πξφηππν ην νπνίν ζπληνλίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηξηψλ ή πεξηζζνηέξσλ
θξαηψλ ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ, κε ηηο νπνίεο ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ
ησλ θξαηψλ»60.
ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο πνιπκεξνχο πξνζέγγηζεο πνπ πηνζεηείηαη εληφο ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, αζθείηαη ε πνιπκεξήο δηπισκαηία, ε νπνία απνηειεί κηα ππνθαηεγνξία ηεο δηπισκαηίαο. Η δεκηνπξγία απηνχ ηνπ είδνπο δηπισκαηίαο νθείιεηαη
ζηελ πνιπκέξεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαζψο θαη ζηηο
απαηηήζεηο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά
ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ απφ ην δηκεξέο ζην πνιπκεξέο επίπεδν. Αλαθνξηθά κε
57

Blavoukos S., Bourantonis, D., The EU-27 and the UNSC Reform Debate: Testing the “effective Multilateralism

Rhetoric”, p. 3
58

Blavoukos S., Bourantonis, D., op. cit., p. 4
Jorgensen Knud Erik, Analyzing the European Union’s Performance in International Institutions , Paper, New York,
2009, p. 2.
60
Jorgensen Knud Erik, op. cit., p. 2.
59

- 21 -

ηνλ νξηζκφ ηεο πνιπκεξνχο δηπισκαηίαο, ν Ernest Haas δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο
φηη «νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί δεκηνπξγνχληαη πξνθεηκέλνπ λα βξίζθνπλ ιχζε ζε
δεηήκαηα ηα νπνία επηιχνληαη κφλν κέζα απφ ζπλεξγαζία»61.
Όζνλ αθνξά ζηελ ΔΔ, ε πξνζήισζε ηεο ζηελ πνιπκεξή πξνζέγγηζε απνηειεί
βαζηθή ζπληζηψζα ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο, θαζψο έρεη θαηαλνήζεη φηη κφλν
κέζα απφ ηελ πνιπκεξή ζπλεξγαζία είλαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ
παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ δηεζλψλ πξνθιήζεσλ. Γη’ απηφ
ην ιφγν, ππνζηεξίδεη κε θάζε ηξφπν ηελ εμέιημε θαη βειηίσζε ησλ κέζσλ ηεο
παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο, αλαγλσξίδνληαο φηη κε απηή ηε ζηάζε ηεο
ηθαλνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα ζπκθέξνληα ηεο. Με ηελ πηνζέηεζε ηεο
πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ πξνζήισζε ηεο ζηνλ ΟΗΔ, ν νπνίνο απνηειεί
βαζηθφ άμνλα ηνπ πνιπκεξνχο ζπζηήκαηνο, ε Έλσζε επηδηψθεη λα εμαθνινπζήζεη
λα ιεηηνπξγεί σο βάζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο62. Όπσο άιισζηε είρε αλαθεξζεί
θαη ζηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή Αζθάιεηαο ην 2003 «ην ζεκειηψδεο πιαίζην γηα ηηο
δηεζλείο ζρέζεηο είλαη ν Υάξηεο ηνπ ΟΗΔ. Η ελίζρπζε ηνπ ΟΗΔ, ν εθνδηαζκφο ηνπ
κε κέζα πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα αζθεί ηηο δηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο θαη λα ελεξγεί κε
απνηειεζκαηηθφηεηα,
πξέπεη
λα
απνηειεί
επξσπατθή
πξνηεξαηφηεηα»63.
Σαπηφρξνλα θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ε παξνπζία ηεο ΔΔ ζην
ζχζηεκά ηνπο, έζησ θαη ππφ ην θαζεζηψο ηνπ παξαηεξεηή, ραξαθηεξίδεηαη
εμέρνπζαο ζεκαζίαο θαζψο απνηειεί ην ζχκκαρφ ηνπο ζηε Γχζε.
Παξφια απηά, ππάξρεη κηα δπζθνιία φζνλ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο
πνιπκεξνχο πξνζέγγηζεο θαζψο θαη ζηελ άζθεζε ηεο πνιπκεξνχο δηπισκαηίαο
ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΗΔ. Απφ ηε κηα πιεπξά, ε ΔΔ ιεηηνπξγεί ζαλ έλα δηεζλέο
ππνζχζηεκα κε ηα δηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, απνηειεί κηα
νληφηεηα πνπ δξα ζηα πιαίζηα ηνπ επξχηεξνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Λακβάλνληαο
ινηπφλ απηφ ππφςε, ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζην ζπληνληζκφ ησλ θξαηψλ κειψλ
ηεο Έλσζεο ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο ππνζπζηήκαηνο, πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή
ραξαθηεξίδεηαη σο άζθεζε δηπισκαηίαο, θαη ζηε δξάζε ηεο Έλσζεο σο δηεζλνχο
δξψληα64. ην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο, αζθείηαη δηπισκαηία απφ ηελ πιεπξά ησλ
θξαηψλ κειψλ έηζη ψζηε λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνκείο εληφο
ησλ πιαηζίσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Όηαλ ε Έλσζε δξα ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο θαη εθπξνζσπείηαη άκεζα ή έκκεζα ζε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηφηε ραξαθηεξίδεηαη σο
δηεζλήο δξψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηίζεηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν ε Έλσζε σο
δηεζλήο δξψλ αζθεί απνηειεζκαηηθή πνιπκεξή πξνζέγγηζε. πγθεθξηκέλα, ζηηο
ζρέζεηο ηεο κε ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο πηνζεηεί ηελ πνιπκεξή πξνζέγγηζε, ε
νπνία φκσο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ηδηνκνξθία θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα δηεζλή
νξγαληζκφ, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ θξάηε θαη πηνζεηεί θαη ν ίδηνο ζην εζσηεξηθφ
ηνπ ηελ πνιπκεξή πξνζέγγηζε θαη ηαπηφρξνλα ζπκκεηέρεη ζε άιινπο πνιπκεξείο
νξγαληζκνχο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ δηαζηαπξνχκελεο πνιπκεξείο
61
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πξνζεγγίζεηο. Γειαδή ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, ιφγσ ηεο ρξήζεο νκνθσλίαο ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζεκάησλ εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο, θαηαβάιινληαη πνιιέο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί
νκφθσλε απφθαζε. ε άιιε πεξίπησζε, ππάξρεη ην ελδερφκελν ζηε δηάξθεηα ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ ΟΗΔ λα ππάξμεη θάπνην θξάηνο κέινο ην νπνίν λα
πηνζεηήζεη δηαθνξεηηθή πνιηηηθή απφ απηή ηεο ΔΔ θαη λα θινλίζεη κε απηφλ ηνλ
ηξφπν ηελ εζσηεξηθή νκνθσλία ηνπ επξσπατθνχ νξγαληζκνχ65.
Δίλαη γεγνλφο, φηη ε ΔΔ ελψ έρεη απνθηήζεη νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή βαξχηεηα ζε
δηεζλέο επίπεδν, θαη ελ πξνθεηκέλσ ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΗΔ, εληνχηνηο δελ έρεη
θαηαθέξεη λα πξνβάιιεη ηηο επξσπατθέο αμίεο. Η ζηαδηαθή δηεχξπλζε ηεο Έλσζεο,
ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ είλαη θαη κέιε ζηνλ ΟΗΔ,
δεκηνχξγεζε ηελ πξνζδνθία φηη ζα απνηειέζεη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα φζνλ
αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο επηξξνήο πνπ κπνξεί λα αζθήζεη ε ΔΔ ζηα Ηλσκέλα
Έζλε. Παξφια απηά, δελ έρεη γίλεη εθηθηή ε πηνζέηεζε κηαο πην δπλακηθήο ζηάζεο
ηεο ΔΔ ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ ΟΗΔ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηεο λα
επηηχρεη κηα εληαία γξακκή ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ πιεπξά ησλ
θξαηψλ κειψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη παξφιν πνπ ε ΔΔ επηηπγράλεη
ζπληνληζκφ ησλ ζέζεσλ ηεο ζηα πιαίζηα ησλ θχξησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ ΟΗΔ
ηα νπνία θαη αλαιακβάλνπλ ηε ράξαμε ησλ πνιηηηθψλ, εληνχηνηο ζηηο ςεθνθνξίεο
παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ θξαηψλ κειψλ
θαη άξα απνπζία εληαίαο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, θπξίσο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ
ΚΔΠΠΑ66.
Η ρξήζε ηεο νκνθσλίαο σο θαλφλα ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο ηεο ΔΔ πξνθαιεί ινηπφλ αθακςία, απνηειψληαο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο πνιπκεξνχο πξνζέγγηζεο, θαζψο ε επειημία
είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ κεξψλ. Η ΔΔ ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηεο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βαζηθέο
αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε πνιπκεξήο πξνζέγγηζε, δελ είλαη ζε ζέζε λα
εθαξκφζεη ην επξσπατθφ πνιπκεξέο δφγκα. ε δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπνπ εθηφο
απφ ηελ εθπξνζψπεζε θξαηψλ γίλεηαη θαη ε εθπξνζψπεζε ηεο ΔΔ, είλαη ζχλεζεο
ην θαηλφκελν ν θάζε δξψλ λα αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηελ έλλνηα ηεο
απνηειεζκαηηθήο πνιπκεξνχο πξνζέγγηζεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί επηπιένλ
αλαζηαιηηθφ παξάγνληα. Ο ΟΗΔ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, θαζψο
παξαηεξείηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ εθηφο απφ ηα επξσπατθά θξάηε κέιε, ηα νπνία
εθπξνζσπνχλ ηα εζληθά ζπκθέξνληα αιιά ελίνηε θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ, ε
παξνπζία ππεξεζληθψλ θαη δηαθπβεξλεηηθψλ επξσπατθψλ νξγάλσλ, φπσο ε
Πξνεδξία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ή ε Δπηηξνπή, ηα νπνία παξεπξίζθνληαη ζε
δηάθνξα θφξνπκ κε θαζεζηψο παξαηεξεηή κηιψληαο εθ κέξνπο ηεο ΔΔ67.
Έρνληαο εξκελεχζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ζην ζπληνληζκφ
ησλ ζέζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηα
πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ΟΗΔ, ζα εμεηάζνπκε θαηά πφζν ε ΔΔ θαηάθεξε λα
δηαηππψζεη ηηο δηθέο ηεο ζέζεηο ζην ζέκα ηεο αλαδηακφξθσζεο ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν λα θάλνπλ ην ζχζηεκα ηνπ ΟΗΔ πην ζπκβαηφ
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κε ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο πνιπκεξνχο πξνζέγγηζεο, απμάλνληαο ηελ
ηθαλφηεηα εθπξνζψπεζεο, ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ
θαη ζπλεπψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε λνκηκφηεηα.
4.2. Οη ζέζεηο ηωλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΕΕ ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ
αλαδηακόξθωζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Ο.Η.Ε.
Η θαηάξξεπζε ησλ θπβεξλεηηθψλ θαζεζηψησλ θαη ε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80, είραλ αληίθηππν θαη ζηνλ Οξγαληζκφ
Ηλσκέλσλ Δζλψλ, αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχζε κέρξη ηφηε,
νδεγψληαο ηνλ ζε κηα ζεηξά αιιαγψλ. πγθεθξηκέλα, ε έκθαζε δφζεθε ζην
πκβνχιην Αζθαιείαο εληφο ηνπ νπνίνπ ηέζεθε ην δήηεκα ηεο αλαδηακφξθσζήο
ηνπ. Αθνξκή ήηαλ ε χπαξμε θελήο ζέζεο, σο απνηέιεζκα ηεο δηάιπζεο ηεο
νβηεηηθήο Έλσζεο ε νπνία ήηαλ κφληκν κέινο ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ε ξαγδαία
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
’9068. Σν δήηεκα ηεο αλαδηακφξθσζεο ηνπ πκβνπιίνπ, ελψ είρε αλαθεξζεί ην
1979 απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ, επαλήιζε ζην πξνζθήλην πξνο ζπδήηεζε
ην 1993, φηαλ ε Γεληθή πλέιεπζε κε ην ςήθηζκα 48/26 απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία
ηεο Αλνηθηήο Οκάδαο Δξγαζίαο πάλσ ζην ζέκα ηεο δίθαηεο εθπξνζψπεζεο θαη ηεο
δηεχξπλζεο ηνπ θαζεζηψηνο κέινπο ζην πκβνχιην Αζθαιείαο69.
Σέζζεξα ήηαλ ηα βαζηθά ζέκαηα ζηα νπνία επηθεληξψζεθε ε ζπδήηεζε γηα ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο : 1) ε ζχλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ, 2) ην
status (θαζεζηψο κέινπο) ησλ θξαηψλ, 3) ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ κειψλ ηνπ
θαη 4) ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ εληφο ηνπ νξγάλνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπδεηήζεσλ αλαδείρζεθαλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηε ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ,
γεγνλφο πνπ νθεηιφηαλ ζε ηξεηο βαζηθνχο ιφγνπο. Πξψηνλ, ιακβάλνληαο ππφςε
ηελ πνηθηινκνξθία ησλ θξαηψλ, είλαη θαηαλνεηφ φηη θάζε θξάηνο ή νκάδα θξαηψλ
είρε δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα, θαη σο εθ ηνχηνπ πξνηάζεθαλ ζρέδηα γηα ηελ
αλαδηακφξθσζε, ηα νπνία αληαλαθινχζαλ αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Γεχηεξνλ,
ππήξρε ακθηβνιία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ζα είρε ε δηεχξπλζε ζηνλ
αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ, θαζψο απφ ηε κηα πιεπξά θάηη ηέηνην ζα
θαζηζηνχζε ην φξγαλν πην αληηπξνζσπεπηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ, θαη άξα πην λφκηκν,
απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο κηα αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ζα έζεηε εκπφδηα
ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζα έπξεπε λα ππάξρεη άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή δξάζε εθ
κέξνπο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. Γη’ απηφ ην ιφγν, ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην
πφζα θξάηε θαη ππφ πνηα θξηηήξηα ζα εθπξνζσπνχζαλ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηα
κέιε ηνπ ΟΗΔ, θαίλεηαη αδηέμνδε. Σξίηνλ, ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ εκπφδην
αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο αλαδηακφξθσζεο, ην νπνίν πξέπεη λα
πξνζπεξαζηεί πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο.
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 108 ηνπ Υάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, κφλν ηα
πέληε κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνθαζίζνπλ
ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαδηακφξθσζε, φπσο είλαη ε αιιαγή ζην θαζεζηψο
κέινπο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ή ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ κειψλ.
Οη ζπδεηήζεηο γηα ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο κπνξνχλ λα
δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο πεξηφδνπο. Η πξψηε, ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε σο ε «quick-fix
formula», μεθηλά απφ ην 1992 θαη δηαξθεί κέρξη ην 1995. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο
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πεξηφδνπ έγηλε κηα πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηξηψλ κφληκσλ κειψλ- ΗΠΑ, Μ.
Βξεηαλία, Γαιιία- λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ κειψλ θαηά δχν, πξνηείλνληαο ηελ
είζνδν ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ιαπσλίαο ζην θαζεζηψο ηνπ κφληκνπ κέινπο.
Απψηεξνη ζηφρνη ηεο πξφηαζεο απηήο ήηαλ αθελφο ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΟΗΔ απφ ηηο δχν απηέο ρψξεο θαη αθεηέξνπ ε δπλαηφηεηα,
κειινληηθά, κηαο πην ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ΟΗΔ ζε εηξελεπηηθέο επηρεηξήζεηο
θαη επηρεηξήζεηο επηβνιήο εηξήλεο. Οη βιέςεηο φκσο ησλ ηξηψλ θξαηψλ γηα
ελίζρπζε ηνπ βηνκεραλνπνηεκέλνπ θφζκνπ, ζπλάληεζε ηηο αληηδξάζεηο πνιιψλ
θξαηψλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ αλήθαλ ζηελ Non-Aligned Movement. Η ηειεπηαία,
αλ θαη απέξξηςε ηελ πξφηαζε ησλ ηξηψλ θξαηψλ, απνδείρζεθε φηη δελ ήηαλ
ζπλαζπηζκέλε θαζψο κέζα απφ ηελ θίλεζε απηή αλαδείρζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο
νκάδεο, κηα απνηεινχκελε θπξίσο απφ θξάηε ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο
Αζίαο, κηα δεχηεξε κε ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη κηα ηξίηε κε κεηθηή ππνζηήξημε70.
Σελ πξψηε πεξίνδν ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο, παξαηεξείηαη γεληθφηεξα κηα δηζηαθηηθή ζηάζε απφ ηελ πιεπξά ησλ
κφληκσλ επξσπατθψλ θξαηψλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο Μ. Βξεηαλίαο θαη ηεο
Γαιιίαο, ζε νπνηνδήπνηε ζρέδην ην νπνίν ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ ακθηζβήηεζε
ηεο πξνλνκηνχραο ζέζεο πνπ θαηείραλ. Η πηζαλή είζνδνο ηεο Γεξκαλίαο, απφ ηα
θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, σο κφληκν κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ήηαλ ε κφλε
πξφηαζε ηελ νπνία ππνζηήξημαλ ηα δχν κέιε. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Γεξκαλία
ππνζηήξηδε νπνηαδήπνηε πξφηαζε γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κνλίκσλ κειψλ,
εθδειψλνληαο έηζη θαλεξά ηελ επηζπκία ηεο λα απνθηήζεη θαζεζηψο κφληκνπ
κέινπο, απνζθνπψληαο ζε έλαλ πην ελεξγφ ξφιν ζην δηεζλή ρψξν, θάηη πνπ ζα
ήηαλ απφξξνηα θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΟΗΔ.
Η Ιηαιία απφ ηελ πιεπξά ηεο, ραξαθηεξηδφηαλ σο δνγκαηηθή ιφγσ ηεο αληίζεζεο
ηεο ζηελ «quick-fix formula». Αλαθνξηθά κε ηελ απνδνρή ηεο Γεξκαλίαο σο
κφληκν κέινο, ε Ιηαιία δηαθσλνχζε θάζεηα θαζψο θάηη ηέηνην ζα έπιεηηε ην θχξνο
ηεο θαη ηε δηεζλή πνιηηηθή ηεο επηξξνή. Γη’ απηφ ην ιφγν, «έβαιε ζην ηξαπέδη» κηα
άιιε πξφηαζε, ε νπνία πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία κηαο ζέζεο γηα ηελ ΔΔ,
πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπνχληαη θαιχηεξα θαη ηα κηθξφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ.
Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε πξφηαζε δελ έγηλε δεθηή, αθνχ απνξξίθζεθε ξεηά
απφ ηε Γαιιία θαη ηε Μ. Βξεηαλία αιιά θαη απφ άιια θξάηε κέιε. Η Ιηαιία φκσο
ζπλέρηζε, έρνληαο σο ζχκκαρν απηήλ ηε θνξά ηελ Ιζπαλία, θαη θαηέζεζαλ κηα
πξφηαζε-αληεπίζεζε ζην ζρέδην γηα ηε Γεξκαλία, κε ηελ νπνία εμαζθάιηδαλ πην
ζπρλή εθπξνζψπεζε ζην πκβνχιην Αζθαιείαο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην πξφηεηλε
ηε δηαηήξεζε ησλ πέληε κφληκσλ ζέζεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο εμνπζίεο ηνπο, θαη ηελ
εηζαγσγή ησλ δέθα κε κφληκσλ ζέζεσλ νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχζαλ κε ην ζχζηεκα
ηεο ελαιιαγήο θαη ε ζεηεία ζα δηαξθνχζε γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
φηη ίζρπε κέρξη ηφηε. Η επηινγή ησλ ππνςήθησλ ρσξψλ ζα γηλφηαλ κε
ζπγθεθξηκέλα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη ζχκθσλα κε έλα είδνο γεσγξαθηθήο
θαηαλνκήο.
Με ηε ζεηξά ηνπο, κηθξφηεξα θξάηε κέιε ελζηεξλίζηεθαλ ελ κέξεη ηελ πξφηαζε ηεο
Γεξκαλίαο γηα ην θαζεζηψο κφληκνπ κέινπο. πγθεθξηκέλα, ε Γαλία, ε Φηλιαλδία
θαη ε νπεδία καδί κε ηελ νκάδα ησλ θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ, πξφηεηλαλ ηελ
εηζαγσγή 23 ζέζεσλ ζην πκβνχιην Αζθαιείαο. Η νκάδα φκσο ησλ
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θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ απέξξηςε ηελ επέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο βέην ζηα λέα
κφληκα κέιε, άπνςε πνπ εξρφηαλ ζε άκεζε αληίζεζε κε ηελ πξφηαζε ηεο
Γεξκαλίαο. Μφλν ε Πνξηνγαιία ππνζηήξημε απφιπηα ηε Γεξκαλία ζην ζέκα ηεο
επέθηαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ βέην ζηα λέα κφληκα κέιε. Σν Βέιγην, ε Απζηξία
θαη ε Ιξιαλδία καδί κε ηα ππνςήθηα θξάηε κέιε ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο
Δπξψπεο (Σζερηθή Γεκνθξαηία, Δζζνλία, Οπγγαξία θαη ινβελία) έθαλαλ
πξνηάζεηο πνπ ήηαλ πην θνληά ζε απηέο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ησλ Αζηαηηθψλ
ρσξψλ ηεο NAM71.
Απφ ην 1995 φκσο, ε πνιηηηθή ηεο NAM ζην ζέκα ηεο αλαδηακφξθσζεο ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο θαηεπζχλζεθε απφ ηε ππνζηήξημε ηνπ ζρεδίνπ ηεο «quickfix formula», ζηελ πηνζέηεζε κηαο ζέζεο γηα έλα πκβνχιην Αζθαιείαο κε πην
αληηπξνζσπεπηηθφ ραξαθηήξα. Έηζη, ε λέα πξφηαζε νλνκάζηεθε «two plus three
formula», ε νπνία πξφηεηλε νη ηξεηο απφ ηηο πέληε κφληκεο ζέζεηο ηνπ πκβνπιίνπ
λα θαηαλεκεζνχλ ζε εθπξνζψπνπο ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Λαηηληθήο
Ακεξηθήο.
Η δεχηεξε πεξίνδνο μεθηλάεη ην 1996 θαη θξαηάεη κέρξη ην 2000. ηε δηάξθεηα
απηήο ηεο πεξηφδνπ πξνηάζεθε ην θηιφδνμν ζρέδην «Rajali Plan». Σν ζρέδην απηφ,
ην νπνίν νξγαλψζεθε απφ ηνλ ηφηε Πξφεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, Ismael
Rajali, πξφηεηλε ηελ χπαξμε πέληε κφληκσλ κειψλ ρσξίο δηθαίσκα βέην, ηα νπνία
ζα επηιέγνληαλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, θαζψο θαη ηελ χπαξμε ηεζζάξσλ λέσλ
κε κφληκσλ κειψλ.
Σν ζρέδην απηφ αληαλαθινχζε ηελ άπνςε ησλ θξαηψλ ηεο NAM θαη ηαπηφρξνλα
πνιιψλ επξσπατθψλ θξαηψλ κειψλ. Απφ ηα δχν κφληκα επξσπατθά θξάηε κέιε, ε
Μ. Βξεηαλία, καδί κε ηηο ΗΠΑ θαη ηε Ρσζία, θξάηεζαλ κηα κάιινλ δηπισκαηηθή
ζηάζε. πγθεθξηκέλα, ε Βξεηαλία ήηαλ ζχκθσλε κε ηελ αχμεζε ησλ κφληκσλ
κειψλ, αιιά δηαηεξνχζε επηθπιαθηηθή ζηάζε ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κε
κφληκσλ κειψλ. Η Γαιιία απφ ηελ πιεπξά ηεο, καδί κε ηελ Απζηξία, ηε Γεξκαλία,
ηελ Ιξιαλδία, ηε Φηλιαλδία, ηε νπεδία θαη ην Βέιγην ήηαλ ππέξ ηνπ ζρεδίνπ,
απφιπηα ή κε θάπνηεο επηθπιάμεηο, ελψ θαη ε Πνξηνγαιία ήηαλ ζεηηθή αιιά
πξφηεηλε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. Αιιά θαη νη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο
Δπξψπεο, φπσο ε Πνισλία, ε Σζερηθή Γεκνθξαηία θαη ε Οπγγαξία ππνζηήξηδαλ
έλζεξκα ην ζρέδην θαζψο δηαζθάιηδε κηα κφληκε ζέζε γηα ηελ πεξηνρή ηνπο, κέζα
ζηελ νπνία ν αξηζκφο ησλ θξαηψλ είρε δηπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Η Ιηαιία θαη ζε απηφ ην ζρέδην θξάηεζε αξλεηηθή ζηάζε, θαη ηαπηίζηεθε, καδί κε
ηελ Ιζπαλία, κε ηε ζέζε κηαο νκάδαο θξαηψλ ηεο NAM, ηε ιεγφκελε «coffee club»,
ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα δελ ηθαλνπνηνχληαλ απφ απηφ ην πιάλν θαη
επηζπκνχζαλ λα κελ πηνζεηεζεί72.
Η ηξίηε πεξίνδνο μεθηλά ην 2000, κε ηε Γήισζε γηα ηε Υηιηεηία απφ ηνλ ΟΗΔ, ζηελ
νπνία ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ δηαηχπσζε ηελ πξφηαζε ηεο γηα ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξφηαζεο, ν Γεληθφο
Γξακκαηέαο ηνπ ΟΗΔ, πξφηεηλε ην 2004 έλα ζρέδην γηα ηελ αλαδηακφξθσζε, ην
νπνίν νλνκάζηεθε «High-Level Panel on Threats, Challenges and Change».
Δηδηθφηεξα, πεξηιάκβαλε ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα έπξεπε λα ηθαλνπνηεζνχλ
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κε ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. χκθσλα κε ηελ πξψηε, ε
αλαδηακφξθσζε ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν λα εληζρχεη ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε
απνθάζεσλ εθείλσλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ ΟΗΔ. Η δεχηεξε αξρή
έρεη σο αληηθείκελν ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θξαηψλ ηα
νπνία ζα έρνπλ έλαλ θαιχηεξν αληηπξνζσπεπηηθφ ξφιν. Η ηξίηε αξρή απνζθνπεί
ζην λα κε δεκησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο θαη ηέινο ε
ηέηαξηε ζα πξέπεη λα επηδηψθεη ηελ αχμεζε ηεο δεκνθξαηηθήο θχζεο ηνπ
νξγάλνπ73.
Δπηπιένλ, πξνηάζεθαλ δχν κνληέια ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ κειψλ ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ρσξίο φκσο λα αλαθέξνληαη ππνςήθηεο ρψξεο πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζέζεηο. Σν κνληέιν Α πξφηεηλε ηε
δεκηνπξγία έμη λέσλ κφληκσλ ζέζεσλ ρσξίο δηθαίσκα βέην θαη ηξηψλ λέσλ κε
κφληκσλ ζέζεσλ, κε ζεηεία δχν ρξφλσλ. Σν κνληέιν Β πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία
κηαο λέαο θαηεγνξίαο νθηψ ζέζεσλ, νη νπνίεο ζα αλαλεψλνληαλ θάζε ηέζζεξα
ρξφληα, θαη κηαο ζέζεο κε ζεηεία δχν ρξφλσλ, ε νπνία ζα αληηθαζηζηνχζε ηηο
ηζρχνπζεο δέθα κφληκεο ζέζεηο.
Δπαθφινπζν ησλ δχν απηψλ ζρεδίσλ ήηαλ ε δηακφξθσζε ζπλαζπηζκψλ απφ ηα
θξάηε. πγθεθξηκέλα, ε Γεξκαλία ήηαλ ην κφλν επξσπατθφ θξάηνο κέινο πνπ
αλαθνίλσζε ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ, ελψλνληαο ηηο δπλάκεηο ηεο κε ηελ Ιαπσλία,
ηελ Ιλδία θαη ηε Βξαδηιία. Απψηεξνη ζηφρνη ηνπ επξσπατθνχ θξάηνπο-κέινπο ήηαλ
λα απνθηήζεη ην ίδην status πνπ απνιάκβαλαλ ε Γαιιία θαη ε Μ. Βξεηαλία, σο
κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, θαη επηπιένλ επηδίσθε κέζσ ηνπ
θαζεζηψηνο ηνπ κφληκνπ κέινπο λα απνθηήζεη νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ θχξνο.
Η Γεξκαλία, καδί κε ηελ Ιαπσλία, ηελ Ιλδία θαη ηε Βξαδηιία, ζπλαζπίζηεθαλ θαη
απνηέιεζαλ ηελ νκάδα G4. Η νκάδα απηή πξφηεηλε έλα ζρέδην αλαδηακφξθσζεο ην
νπνίν έκνηαδε κε ην κνληέιν Α, θαη ην νπνίν πξφηεηλε ηελ αχμεζε ησλ κειψλ ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο απφ 15 ζε 25 κέιε, ελζσκαηψλνληαο ζηελ νκάδα ησλ
κφληκσλ κειψλ άιια έμη λέα θξάηε - έλα γηα θάζε θξάηνο απφ ηελ νκάδα ησλ G4
θαη δχν γηα ηελ Αθξηθή - θαη πξνζζέηνληαο άιιεο ηέζζεξηο κε κφληκεο ζέζεηο κε
ζεηεία δχν ρξφλσλ74. ηε ζπλέρεηα φκσο έγηλαλ θάπνηεο αιιαγέο ζην ζρέδην θαη
πξνηάζεθε ε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ βέην ζηα λέα κφληκα κέιε. Απηή ε
παξαρψξεζε ζα γηλφηαλ γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ρξφληα, ζε κηα πξνζπάζεηα λα
δηαζθαιηζηεί ε ππνζηήξημε ηνπ ζρεδίνπ απφ ηα ηζρχνληα κφληκα κέιε. Απηή ε
πξφηαζε φκσο ήξζε αληηκέησπε κε ηελ έληνλε αληίδξαζε ηεο Κίλαο θαη ησλ ΗΠΑ.
Σν ζρέδην ησλ G4 έηπρε ζεηηθψλ αιιά θαη αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ. Όζνλ αθνξά
ζηα θξάηε πνπ ήηαλ θηιηθά δηαθείκελα ζην ζρέδην, πνιιά ήηαλ ηα θξάηε κέιε ηνπ
ΟΗΔ πνπ ήηαλ ππέξ ηνπ ζρεδίνπ. πγθεθξηκέλα, ηα κφληκα κέιε Γαιιία θαη Μ.
Βξεηαλία απνδέρηεθαλ ην ζρέδην θαη ππνζηήξηδαλ ηηο βιέςεηο ηεο Γεξκαλίαο,
θαζψο ππνιφγηδαλ φηη εάλ ε Γεξκαλία ηθαλνπνηνχζε ηα ζπκθέξνληα ηεο ζα
παξαηηνχληαλ απφ ηελ ηδέα ηεο πηνζέηεζεο κηαο ζέζεο γηα ηελ ΔΔ ζην πκβνχιην
Αζθαιείαο75 θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δε ζα δηαθπβεχνληαλ ε κφληκε ζέζε ηνπο ζην
πκβνχιην Αζθαιείαο. Απφ ηα κε κφληκα κέιε, ε πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ
θξαηψλ κειψλ ηαπηίζηεθαλ κε ην ζρέδην απηφ, είηε κε ην λα γίλνπλ ζπλ73
74
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ππνζηεξηθηέο ζην ζρέδην ςεθίζκαηνο πνπ θαηαηέζεθε ην 2005 (Βέιγην, Γαλία,
Σζερηθή Γεκνθξαηία, Διιάδα, Λεηνλία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ιξιαλδία, Απζηξία),
είηε κε ην λα εθθξάζνπλ ηε ζηήξημε ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (Φηλιαλδία,
νπεδία, ινβαθία, Βνπιγαξία, Ληζνπαλία, Ρνπκαλία, Δζζνλία, Λνπμεκβνχξγν,
ινβελία).
Απφ ηελ άιιε ππήξραλ θαη θξάηε πνπ είηε δηαηήξεζαλ νπδέηεξε ζηάζε, φπσο ε
Οιιαλδία θαη ε Κχπξνο, είηε ήηαλ απφιπηα αξλεηηθέο κε ην ζρέδην. Οη ηειεπηαίεο
πίζηεπαλ φηη ε πηνζέηεζε ηνπ ζρεδίνπ ησλ G4 ζα πξνθαινχζε αιιαγέο ζηελ
ηζνξξνπία δπλάκεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. Έηζη, ε Μάιηα
ζπλαζπίζηεθε κε ηελ Ιηαιία θαη ηελ Ιζπαλία, νη νπνίεο γηα αθφκα κηα θνξά ήηαλ
αληίζεηεο κε ην ζρέδην πνπ πξνηάζεθε. Μαδί κε ην Παθηζηάλ, ην Μεμηθφ θαη ηνλ
Καλαδά, ε Ιζπαλία θαη ε Ιηαιία απνηέιεζαλ ηελ νκάδα «Group of like-minded
states», πνπ ήηαλ ζπλέρεηα ηεο ιεγφκελεο «Coffee Club» νκάδαο. Η νκάδα απηή
κε ηε ζεηξά ηεο, εζηίαζε ηελ πξφηαζε ηεο ζηελ αχμεζε κφλν ησλ κε κφληκσλ
κειψλ, πξνηείλνληαο ηελ πξνζζήθε άιισλ δέθα κε κφληκσλ κειψλ κε ζεηεία δχν
ρξφλσλ76.
Τπήξραλ φκσο θαη άιιεο νκάδεο, ζε θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ θξάηε
κέιε. Η δεχηεξε νκάδα απνηεινχληαλ απφ 53 θξάηε ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, θαη
πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία ελφο πκβνπιίνπ Αζθαιείαο κε 26 θξάηε εθ ησλ νπνίσλ
έμη θαηλνχξηα κφληκα κέιε. Η δηαθνξά απηνχ ηνπ ζρεδίνπ κε ην ζρέδην ησλ G4
έγθεηην ζην ζέκα ηνπ δηθαηψκαηνο βέην γηα ηα έμη λέα κφληκα κέιε.
Παξαηεξψληαο ινηπφλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ κειψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηξηψλ απηψλ πεξηφδσλ φζνλ αθνξά ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, δηαπηζηψλνπκε φηη ε Γαιιία θαη ε Μ. Βξεηαλία, κφληκα
κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, πηνζέηεζαλ ζε γεληθέο γξακκέο ηελ ίδηα ζέζε ζρεηηθά κε ην
δήηεκα, εθθξάδνληαο δηαθσλία κφλν ζην ζέκα ηεο επέθηαζεο ηνπ βέην ζηα λέα
κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ. Η Γεξκαλία απφ ηελ πιεπξά ηεο, κέζα απφ ηα
δηαθνξεηηθά ζρέδηα πνπ πξφηεηλε, πξνθάιεζε δηάζηαζε απφςεσλ ησλ ππφινηπσλ
θξαηψλ κειψλ. Τπήξρε κηα θαηεγνξία θξαηψλ κειψλ πνπ ζηήξηδαλ απφιπηα ηελ
ππνςεθηφηεηα ηεο Γεξκαλίαο, κηα θαηεγνξία πνπ ήηαλ απφιπηα αληίζεηε, θαη
ηέινο ηα θξάηε κέιε πνπ θξαηνχζαλ δηαιιαθηηθή ζηάζε.
ηε δεχηεξε θαηεγνξία, ε Ιηαιία είλαη ην θχξην θξάηνο κέινο πνπ απέξξηπηε θαζνιηθά φιεο ηηο πξνηάζεηο ηεο Γεξκαλίαο, κε ηελ Ιζπαλία λα ζπλαζπίδεηαη κε ηε
ζηάζε ηεο, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Οη πξνηάζεηο πνπ ππνζηήξηδαλ
ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ αληηζηάζκηζκα ζε απηέο ηεο Γεξκαλίαο, πξνθεηκέλνπ λα
εκπνδίζνπλ ηνλ πξνβηβαζκφ ηεο Γεξκαλίαο ζε θαζεζηψο κφληκνπ κέινπο ή κέινπο
κε πεξηζζφηεξα πξνλφκηα απφ ηα ππφινηπα κε κέιε. Σαπηφρξνλα, κε ηηο πξνηάζεηο
ηνπο επηδίσθαλ λα εληζρχζνπλ ηε δηθή ηνπο ζέζε αλαθνξηθά κε ηελ πην ζπρλή
εθπξνζψπεζε ηνπο ζην πκβνχιην Αζθαιείαο.
Η νκάδα ησλ νπδέηεξσλ θξαηψλ, είραλ πηνζεηήζεη κηα ζηάζε ππέξ ηεο επέθηαζεο
ηνπ θαζεζηψηνο κέινπο, ρσξίο φκσο λα έρνπλ θνηλή ζπκθσλία ζην ζέκα ηεο
πεξαηηέξσ παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο βέην. Η βαζηθή ηνπο δηαθνξά κε ηελ
θαηεγνξία ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ήηαλ εθ δηακέηξνπ αληίζεηα κε ηελ
ππνςεθηφηεηα ηεο Γεξκαλίαο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε πνιηηηθή ηνπο
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ραξαθηεξηδφηαλ απφ ακεξνιεςία, θαη ζπλδεφηαλ κε ζπγθεθξηκέλεο αμίεο πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ γεληθφηεξα, θαη ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο εηδηθφηεξα. Η ζέζε ηνπο ινηπφλ βαζηδφηαλ ζε αξρέο νη
νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηελ πξνζήισζε ηνπο ζηελ πνιπκεξή πξνζέγγηζε, ε νπνία
έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. Αλαθνξηθά κε ηελ αληίζεζε ηνπο ζηελ επέθηαζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ηνπ βέην, απηή νθείιεηαη ζηελ επηζπκία ηνπο λα πξνζηαηεχζνπλ ηα
θξάηε κέιε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ77.
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Σςμπέπαζμα
Έρνληαο εμεηάζεη ηελ εμέιημε ηεο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο
αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ζηηο αιιαγέο, νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη κέρξη ηε πλζήθε ηεο
Ληζαβφλαο, κε ζηφρν λα εληζρπζεί ε ελφηεηα θαη ε ζπλνρή ηεο δξάζεο ηεο Έλσζεο
ζην δηεζλέο ζχζηεκα, δηαπηζηψλνπκε φηη έγηλαλ θάπνηα νπζηαζηηθά βήκαηα,
παξάιιεια φκσο ζπλέρηζαλ λα ππάξρνπλ θάπνηνη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πνπ
εκπνδίδνπλ ηελ νινθιήξσζε ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.
Απφ ηε κηα πιεπξά, ε θαηάξγεζε ησλ Ππιψλσλ, ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ
Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ κε ηελ ππαγσγή φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο
ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ, ε αληηθαηάζηαζε ηεο Κνηλφηεηαο απφ ηελ Έλσζε, θαζψο
θαη ε αλαγλψξηζε λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ ηειεπηαία, ραξαθηεξίδνληαη σο
ζεκαληηθέο αιιαγέο. ηφρνο ηεο Έλσζεο είλαη λα νξγαλψζεη πην νξζνινγηθά ηελ
εμσηεξηθή ηεο δξάζε, αλαζέηνληαο ζηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν ηελ εθπξνζψπεζε ηεο
Έλσζεο ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο δξάζεο, ελεξγψληαο πάληα ζχκθσλα κε ηηο
απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ε Έλσζε.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κειεηψληαο ηηο αιιαγέο πνπ επεηεχρζεζαλ απφ ηελ Δληαία
Δπξσπατθή Πξάμε κέρξη ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο αλαθνξηθά κε ηελ
εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, παξαηεξνχκε φηη ε
δηαηήξεζε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνκέα ηεο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο
δε ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά αιιά αληηζέησο απνηέιεζαλ ηξνρνπέδε φζνλ αθνξά ζηελ
ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο Έλσζεο ζε παγθφζκην επίπεδν. πγθεθξηκέλα, ε
δηαηήξεζε ηνπ δηαθπβεξλεηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε ηεο
νκνθσλίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, δπζρεξαίλεη ην
έξγν ηεο Έλσζεο, θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ αθηεξψλεηαη κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπληνληζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ θξαηψλ
κειψλ ζε έλα δήηεκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Δπηπιένλ, ε δηαηήξεζε ηεο νκνθσλίαο
ζην ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ θαλεξψλεη ηελ άξλεζε ησλ θξαηψλ κειψλ λα
παξαρσξήζνπλ αξκνδηφηεηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, κελ επηηξέπνληαο έηζη ζηελ
Έλσζε λα πεηχρεη ηελ νινθιήξσζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.
ηα πιαίζηα ηεο πνιπκεξνχο πξνζέγγηζεο πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο ηεο Έλσζεο κε
ηνλ ΟΗΔ, ε Έλσζε έρεη επηηχρεη ζε έλα βαζκφ ην ζπληνληζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ
θξαηψλ κειψλ ζην ζέκα ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ,
επηθεληξψλνληαο θπξίσο ηε δξάζε ηεο ζε θχξηα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ, φπσο
ε Γεληθή πλέιεπζε θαη ην ECOSOC. Απηφ απνδείρζεθε ζηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ,
θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο Αζθάιεηαο ην 2003,
αιιά θαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ
πνιπκεξηζκνχ ζηηο ζρέζεηο ηεο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ην 2003
επίζεο. ηηο δειψζεηο ησλ εθάζηνηε Πξνεδξηψλ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ κηινχζαλ εθ
κέξνπο ηεο Έλσζεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη κε ηηο νπνίεο επζπγξακκίδνληαλ θαη
ηξίηα θξάηε, θπξίσο ηα ππνςήθηα πξνο έληαμε ζηελ Έλσζε θξάηε αιιά θαη
γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Έλσζεο, ην ελδηαθέξνλ εζηηαδφηαλ ζηελ αλαδηακφξθσζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ ECOSOC. Σα θξάηε κέιε θαηάθεξλαλ κε νκνθσλία λα
πηνζεηήζνπλ κηα θνηλή ζέζε φζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο αλαδηακφξθσζεο ησλ
νξγάλσλ απηψλ, ζηεξίδνληαο έηζη απφ θνηλνχ ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ
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Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαζψο θαη ηα ςεθίζκαηα πνπ εηζήγαγαλ
αιιαγέο ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΗΔ, κε έκθαζε πάληα
ζηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο, αιιά θαη ηνπ ECOSOC. Όπσο αλέθεξε άιισζηε ε Έλσζε ζηε δήισζε
ηεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2003 «Η Έλσζε ζέιεη έλα δπλαηφ
θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΗΔ. Πηζηεχνπκε φηη νη πνιπκεξείο ζεζκνί ζα
έπξεπε λα αλαλεσζνχλ θαη λα ηζρπξνπνηεζνχλ. Δίκαζηε έηνηκνη λα ζπκβάιινπκε
ελεξγά ζην ζηφρν ηεο δηακφξθσζεο ελφο δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα
βαζίδεηαη ζε απνηειεζκαηηθνχο πνιπκεξείο ζεζκνχο, κέζα ζηα ζεκειηψδε πιαίζηα
ηνπ ράξηε ηνπ ΟΗΔ θαη ηνπ θνηλνχ καο νξάκαηνο γηα ηνλ ΟΗΔ, φπσο δηαηππψζεθε
απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ θξαηψλ ζηε Γήισζε ηεο Υηιηεηίαο.[…] ηα πιαίζηα απηά, ε
Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη γηα λα εληζρχζνπλ ηε ζπλνρή
θαη ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ ζπιινγηθψλ δξάζεσλ ηνπο ζηα θχξηα φξγαλα ηνπ
ΟΗΔ, κε ζηφρν λα δηαζθαιίζνπλ κεγαιχηεξν ζεβαζκφ ζηηο πνιπκεξείο απνθάζεηο
θαη κεγαιχηεξε απνθαζηζηηθφηεηα ζηελ πινπνίεζε ηνπο»78.
Αληίζεηα, ζην πκβνχιην Αζθαιείαο, αλ θαη απνηειεί θχξην φξγαλν ηνπ ΟΗΔ, δελ
ήηαλ εθηθηφ λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή πνιπκεξήο πξνζέγγηζε απφ ηελ πιεπξά
ηεο Έλσζεο. Η αδπλακία ησλ θξαηψλ κειψλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηα
πιαίζηα ηεο Έλσζεο ζην ζέκα ηεο αλαδηακφξθσζεο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο
ήηαλ εκθαλήο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ αλαδηακφξθσζε, απφ
ην 1993 κέρξη θαη ην 2005. Λακβάλνληαο ππφςε ηε δνκή ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο θαη ησλ άιισλ νξγάλσλ ηνπ ΟΗΔ, θπξίσο δε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο,
κπνξεί λα θαηαλνεζεί ζε έλα βαζκφ ε κε επίηεπμε ζπληνληζκνχ ησλ ζέζεσλ ησλ
θξαηψλ κειψλ.
ηε Γεληθή πλέιεπζε ζπκκεηέρνπλ φια ηα θξάηε κέιε θαη έηζη δελ ηίζεηαη ζέκα
αληαγσληζκνχ ζπκθεξφλησλ. Δπηπιένλ, ε πλέιεπζε έρνληαο παξαρσξήζεη
θαζεζηψο παξαηεξεηή ζηελ Έλσζε, ηεο έρεη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα
δηαηππψλεη ηελ άπνςε ηεο, αξρηθά κέζσ ελφο ππεξεζληθνχ νξγάλνπ, ηεο
Δπηηξνπήο, θαη κε ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο κέζσ ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ, ν
νπνίνο έρεη ηαπηφρξνλα δηαθπβεξλεηηθφ θαη ππεξεζληθφ ραξαθηήξα.
ην πκβνχιην Αζθαιείαο αληηζέησο, ε ζπκκεηνρή δεθαπέληε κφλν θξαηψλ θαη
ηαπηφρξνλα ε χπαξμε δχν εηδψλ θαζεζηψηνο, ηνπ κφληκνπ κέινπο θαη ηνπ κε
κφληκνπ, δηθαηνινγεί ηε ζηάζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζην ζέκα ηεο αλαδηακφξθσζεο
απηνχ ηνπ νξγάλνπ. πγθεθξηκέλα, ε πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ ησλ
θξαηψλ κειψλ θαη ν ζπλαζπηζκφο ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο, νθείιεηαη θαηά
θχξην ιφγν ζην γεγνλφο φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ απνηειεί
ηελ θχξηα πξνηεξαηφηεηα ηνπο. Η ζπκπεξηθνξά απηή απφ ηελ πιεπξά ησλ θξαηψλ
κειψλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ινγηθή, θαζψο ην αληηθείκελν ηεο
αλαδηακφξθσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ αθνξνχζε εθηφο απφ ηνλ αξηζκφ
ησλ κειψλ, θαη ην θαζεζηψο πνπ ζα είρε ην θαζέλα απφ ηα λέα κέιε αιιά θαη ηα
δηθαηψκαηα πνπ ζα απνιάκβαλαλ. Σα θξάηε κέιε ζηήξηδαλ δηαθνξεηηθά ζρέδηα θαη
είραλ αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα, θαζψο ην θάζε θξάηνο απνζθνπνχζε ζηελ
ελίζρπζε ηεο εζληθήο ηνπ ζέζεο. Άιισζηε θάζε θξάηνο εθπξνζσπείηαη αηνκηθά
ζηνλ ΟΗΔ θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ήηαλ εθηθηφο ν
ζπλαζπηζκφο ησλ θξαηψλ κειψλ.
78
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ηελ πεξίπησζε ινηπφλ ηεο αλαδηακφξθσζεο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο
απνδεηθλχεηαη ε αδπλακία ηεο Έλσζεο λα πεηχρεη κηα θνηλή θαη ελνπνηεκέλε
επξσπατθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, ζπλερίδνληαο λα ιεηηνπξγεί κφλν σο κηα
δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία. Η δηαηήξεζε ηνπ δηαθπβεξλεηηθνχ ηεο ραξαθηήξα απφ
ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη κέρξη θαη ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο απνηέιεζε
ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ Έλσζε, ε νπνία επηδίσθε λα παίμεη ελεξγφ ξφιν ζηνλ
ΟΗΔ, θαη θαη’επέθηαζε ζην πκβνχιην Αζθαιείαο. Αλαζηαιηηθφ παξάγνληα
απνηέιεζε επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ε Έλσζε δελ κπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη ζην
φξγαλν απηφ νχηε σο παξαηεξεηήο, ζε αληίζεζε κε ηα άιια φξγαλα, αιιά θαη ε
επηθχιαμε πνπ πεξηειάκβαλε ζηε δηάηαμε γηα ην πκβνχιην Αζθαιείαο, ε νπνία
ππήξρε ζε φιεο ηηο πλζήθεο απφ ην 1993 κέρξη ζήκεξα79.
Σέινο, ην ελδερφκελν ζε κηα κειινληηθή αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ν ηνκέαο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο λα πξνζιάβεη ππεξεζληθφ ραξαθηήξα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πνιχ πηζαλφ, θαζψο
πξφθεηηαη γηα έλαλ ηνκέα πςειήο πνιηηηθήο, ζηνλ νπνίν ηα θξάηε κέιε πξνηηκνχλ
λα δηαηεξνχλ ηνλ έιεγρν θαη λα έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα
δηακφξθσζεο ηνπ.
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