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Η πρόοδος της διαδικασίας της οικονοµικής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη και 

οι διαρκώς αυξανόµενες εξωτερικές δράσεις της Ένωσης, σε συνδυασµό και µε το 

τέλος του ψυχρού πολέµου και την κατάρρευση του διπολικού συστήµατος, άνοιξαν 

νέους δρόµους στην Ε.Ε. και κατέδειξαν σαφώς την ανάγκη να προχωρήσουν και σε 

δράσεις που θα διευκόλυναν / υποστήριζαν την ανάπτυξη µιας κοινής εξωτερικής 

πολιτικής. 

Η κρίση στα Βαλκάνια κατά τη δεκαετία του ’90 και η αδυναµία της Ε.Ε. να 

αντιµετωπίσει την κατάσταση στον άµεσο περίγυρό της υπήρξε ο καταλύτης για την 

θεσµοθέτηση και ανάπτυξη της ΚΕΠΠΑ, η οποία πλέον καθιερώθηκε µε τη Συνθήκη 

του Μάαστριχτ, ως ο λεγόµενος δεύτερος πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Στο διάστηµα που µεσολάβησε από το Maastricht µέχρι σήµερα η ΚΕΠΠΑ 

αναπτύχθηκε µέσω ενός εξειδικευµένου συστήµατος συγκεκριµένων οργάνων και 

δράσεων, που δηµιούργησαν υψηλές προσδοκίες. Προκάλεσαν ωστόσο σηµαντική 

απογοήτευση λόγω των αδυναµιών που επέδειξε. Σε σηµαντικό βαθµό αυτές 

οφείλονται τόσο στην έλλειψη της αναγκαίας πολιτικής βούλησης όσο και στις 

ιδιαιτερότητες και ατέλειες που παρουσιάζει η σηµερινή δοµή της Ε.Ε. σε πυλώνες. 

 

Μέσα από τις πέντε ενότητες της µεταπτυχιακής αυτής εργασίας, 

παρουσιάζεται η διαδροµή και τα στάδια εξέλιξης της ιδέας της κοινής εξωτερικής 

πολιτικής, µέσα στα 50 χρόνια Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πρώτη ενότητα 

παρουσιάζονται όλες οι προσπάθειες σύγκλησης προς αυτό το σκοπό µέχρι το 1992, 

οπότε «γεννάται» η ΚΕΠΠΑ. Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η ανάλυση του 

λεγόµενου δεύτερου πυλώνα και των τροποποιήσεων που ακολούθησαν µέχρι 

σήµερα. Ακολουθεί αναλυτική αναφορά στο πολύπλοκο θεσµικό πλαίσιο της 

ΚΕΠΠΑ, όπου παρουσιάζονται τα όργανα, ο τρόπος λειτουργίας τους και η 

διαδικασία λήψης απόφασης. Μέσα από την εξέταση προκύπτει σαφώς µια δυναµική 

σταδιακού µετασχηµατισµού της ΚΕΠΠΑ από ένα καθαρά διακυβερνητικό πεδίο 

πολιτικής σε ένα οιονεί κοινοτικό. Τέλος οι επόµενες δύο ενότητες πραγµατεύονται: 

η πρώτη τις αλλαγές που φέρνει η Ευρωπαϊκή Συνταγµατική Συνθήκη στον τοµέα της 

Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και η δεύτερη την διάρθρωση του Ελληνικού 

Υπουργείου Εξωτερικών και πως αυτό θεσµικά ανταποκρίνεται στις λειτουργικές 

ανάγκες της ΚΕΠΠΑ.                                                                                                 

 Σ.Σ.        
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Ο Στέλιος Σπανουδάκης είναι απόφοιτος του τµήµατος Ευρωπαϊκών Σπουδών 

και ∆ιεθνών Σχέσεων, του Παντείου Πανεπιστηµίου. Έχει επίσης πτυχίο του 

τµήµατος Λογιστικής του ΤΕΙ Κρήτης. Μιλάει αγγλικά και γερµανικά.  

 

Για 2 χρόνια εργάστηκε ως σύµβουλος του Γενικού Γραµµατέα της 

Περιφέρειας Κρήτης. Πέραν των άλλων αρµοδιοτήτων του, ασχολήθηκε και µε 

θέµατα που αφορούσαν τη νησιωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

συµµετείχε σε αρκετά συνέδρια όπως στην 25η και στην 26η Γενική Συνέλευση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής των νήσων (Island Commision) (Martinique 4/2005, Madeira 

10/2005), στο Συνέδριο «The regional dimension of the European research area», 

(Valencia 11/3/2005), στην ηµερίδα «Cohesion and the Lisbon Agenda: The role of 

the regions» που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Βρυξέλες 3/3/2005), στο 

«∆ιεθνές Συνέδριο για την απερήµωση των νησιωτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης» (Stornoway Σκοτίας 1-3/12/2004) κα.  

 

Το 2003 κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

συνεργάστηκε µε το διπλωµατικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών καθ. 

Ανδρέα Λοβέρδου και συµµετείχε στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών για την 

Αναπτυξιακή Συνεργασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ε.Ε. (Αλεξανδρούπολη 

2003).                          

  

Συνεργάζεται µε τοπική ηµερήσια εφηµερίδα στην οποία δηµοσιεύει σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα, άρθρα µε επίκαιρα θέµατα σχετικά µε την τοπική και διεθνή 

πολιτική.  

 

Σήµερα εργάζεται στο Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξης, ως εµπειρογνώµονας. 

Προσωπικές  πληροφορίες 
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1.  Εισαγωγή  
 
 

Από τη Συνθήκη του Παρισιού αλλά και αµέσως µετά την Συθνήκη της 

Ρώµης, η ιδέα ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι απλά ισχυρή αλλά και να δρα ως 

τέτοια στο παγκόσµιο προσκήνιο, ενθάρρυνε τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. να 

συνεργαστούν για την υιοθέτηση µιας συνεκτικής προσέγγισης στη διεθνή πολιτική 

αλλά και µιας κοινής στάσης στην διεθνή πολιτική σκηνή. Για να ανταποκριθεί στην 

πρόκληση αυτή, τα Κράτη - Μέλη της Ένωσης έπρεπε να επιµείνουν στη χάραξη µιας 

κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, η οποία να της επιτρέπει να 

ενεργεί ως δύναµη σταθερότητας, συνεργασίας και κατανόησης στη διεθνή σκηνή. 

Χρειάσθηκαν πολλές δεκαετίες και µέσα από µια αργή αλλά σταθερή πορεία 

επετεύχθει πρόοδος. 

 

Το πρώτο βήµα υπήρξε η φιλόδοξη αλλά αναποτελεσµατική προσπάθεια, των 

αρχών της δεκαετίας του 1950, για τη δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Άµυνας από τα έξι ιδρυτικά µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθησε η 

διαδικασία της «Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας», η οποία δροµολογήθηκε το 

1970, και αποσκοπούσε στο συντονισµό των θέσεων των Κρατών - Μελών για 

επίκαιρα ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής. Τα Κράτη - Μέλη της Ε.Κ. εξέδιδαν, όποτε 

µπορούσαν, κοινές δηλώσεις. Όµως για ιδιαίτερα ευαίσθητα ζητήµατα δεν 

κατόρθωναν πάντοτε να καταλήξουν στην απαιτούµενη οµόφωνη απόφαση. 

 

Κατά τα τελευταία 15 έτη η Ένωση επέτεινε τις προσπάθειές της για να 

διαδραµατίσει έναν διεθνή πολιτικό ρόλο, ο οποίος να συνάδει µε την οικονοµική της 

ισχύ. Οι συγκρούσεις που ξέσπασαν στην Ευρώπη ύστερα από την πτώση του 

Τείχους του Βερολίνου το 1989 έκαναν τους ηγέτες της Ε.Ε. να συνειδητοποιήσουν 

την ανάγκη ανάληψης κοινής δράσης. Η αρχή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) επισηµοποιήθηκε το 1992 µε τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ, όπου και αποτέλεσε διακριτό πυλώνα. Στόχος της ΚΕΠΠΑ ήταν να 

διαµορφώσει µια Ευρώπη ικανή να παίξει εποικοδοµητικό ρόλο στη διεθνή πολιτική. 

Να δώσει την δυνατότητα στην Ε.Ε. να προβάλει αποτελεσµατικά τις αξίες και τα 
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συµφέροντα της, δηλαδή τον πυρήνα της εθνικής της ταυτότητας, πέρα από τα 

σύνορα της1. 

 
Όµως ο δεύτερος πυλώνας του οικοδοµήµατος της Ε.Ε. θα επιτύχει τον στόχο 

του, µόνο εάν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της γηραιάς ηπείρου κατορθώσουν να 

κοινοτικοποιήσουν το σκληρό πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας, δηλαδή τους τοµείς 

της Εξωτερικής Πολιτικής, της Ασφάλειας και της Άµυνας. Με αυτό τον τρόπο θα 

αρθούν και τα τελευταία εµπόδια, τα οποία εδώ και αρκετά χρόνια κρατούν 

καθηλωµένη κάθε προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου πολιτικής ένωσης της 

Ε.Ε.. 

 

Η Ευρώπη από την λήξη του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου και µετά 

συζητά, σε πολιτικό αλλά και σε θεωρητικό επίπεδο, το ζήτηµα της διαµόρφωσης 

µιας πραγµατικά κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άµυνας, 

ως προαπαιτούµενο, τόσο για την εδραίωση της ειρήνης και της ευηµερίας στην 

περιοχή µας, όσο όµως και ως κοµβικό σηµείο για την πολιτική ολοκλήρωση των 

κρατών που συµµετέχουν στο ενοποιητικό εγχείρηµα. 

 

Πράγµατι, η διαµόρφωση ενός κοινού πλαισίου αξιών, συµφερόντων και 

παραστάσεων απειλών (εξωτερική πολιτική) αλλά και η ύπαρξη ιδίων δοµών και 

µέσων για να τα υποστηρίξουν και να τα υπερασπίσουν (ασφάλεια και άµυνα,) 

οφείλει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα όλων όσων πιστεύουν στο κοινό µέλλον 

της Ευρώπης. 

 

Χωρίς κοινή αντίληψη για τα εξωτερικά θέµατα αλλά και χωρίς την ύπαρξη 

των αναγκαίων και αυτόνοµων υποδοµών στον τοµέα της ασφάλειας, η Ευρώπη θα 

παραµείνει µια κραταιά οικονοµική δύναµη µε κοινό νόµισµα, ένας χώρος δικαίου 

και ευηµερίας, ένας ανεπτυγµένος πολιτικά χώρος, ο οποίος όµως θα αδυνατεί να 

«µιλήσει µε µια φωνή προς τα έξω». Ένας χώρος που ταυτόχρονα θα διαθέτει 

περιορισµένες ή εξαρτώµενες από τρίτους αµυντικές δυνατότητες (Ν.Α.Τ.Ο,) µε 

αποτέλεσµα να µην µπορεί να υπερασπισθεί τις εξωτερικές του επιδιώξεις 

ικανοποιητικά αλλά και να αδυνατεί να προστατέψει τα επιτεύγµατα πενήντα χρόνων 

προσπαθειών ολοκλήρωσης. 
                                                 
1 Κων/νος Αρβανιτόπουλος, Η Αµερικανική Εξωτερική Πολιτική µετά τον Ψυχρό Πόλεµο, Αθήνα 2000. 
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Ένας κοινός ευρωπαϊκός πυρήνας πολιτικής εξουσίας απαιτεί όχι µόνο το 

συγχρονισµό των επιµέρους εξωτερικών πολιτικών των Κρατών - Μελών, αλλά την 

µετεξέλιξή τους σε κοινή πολιτική θέση και πρακτική ανεξαρτήτως των επιµέρους 

κρατικών εθνικών επιδιώξεων. Ταυτόχρονα, όπως προαναφέρθηκε, απαιτούνται και 

ιδία µέσα άµυνας και ασφάλειας για να υπερασπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι τα 

απλώς κοινά συµφωνηθέντα συµφέροντα των κρατών µελών που συγκροτούν την 

Ε.Ε., αλλά τα συµφέροντα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αυθύπαρκτης 

πολιτικής οντότητας.  

 

Τα βήµατα µπορεί να είναι µικρά αλλά δεν είναι αµελητέα. Η παρούσα 

διπλωµατική εργασία, επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην παρουσίαση των 

προσπαθειών που έχουν πραγµατοποιηθεί και λειτουργούν στα πλαίσια της Ε.Ε στον 

συγκεκριµένο τοµέα πολιτικής, ενώ θα εστιάσει την προσοχή της στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της Κ.Ε.Π.Π.Α, διαδικασία η οποία πολλές φορές 

αντί να διευκολύνει, περιπλέκει ή ακόµα και αναστέλλει την δράση της Ένωσης. 

Επικεντρώνει στην παρουσίαση των αλλαγών που έχουν γίνει από τις επιµέρους 

αναθεωρήσεις των Συνθηκών και στη σηµασία τους για την ανάπτυξη της  

 

Παράλληλα, µέσα από µια σύντοµη ιστορική αναδροµή θα καταδειχθεί η 

δυσκολία του εγχειρήµατος, αλλά και θα αναδειχθεί η σηµασία του, ως του 

τελευταίου ίσως εµποδίου για την επίτευξη της πολιτικής ένωσης της Ευρώπης. 

Χωρίς υπερβολή, η καθ’ όλα εφαρµογή µιας αυθεντικά κοινής εξωτερικής και 

αµυντικής πολιτικής, θα αποτελέσει την επισφράγιση του πλέον επιτυχηµένου -και 

µοναδικού ίσως στον κόσµο- παραδείγµατος «εθελουσίας ολοκλήρωσης».   
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2.  Προς  µ ία  Κοινή  Εξωτερική  Πολιτική :  Η Αποτυχία- Η 
Πρώτη Επιτυχία - Η Θεσµοποίηση  
 

 
Καθ' όλη τη διάρκεια των διαφόρων σταθµών της ευρωπαϊκής οικοδόµησης, 

οι έννοιες της πολιτικής ένωσης, της κοινής εξωτερικής πολιτικής ή ακόµη και της 

κοινής άµυνας επανέρχονταν τακτικά στην ηµερησία διάταξη ως αποτέλεσµα της 

παρουσίασης διαφόρων πολιτικών προγραµµάτων. Οι πρώτες προσπάθειες για 

σηµαντική µεταφορά αρµοδιοτήτων των ευαίσθητων αυτών πολιτικών, 

παρεµποδίστηκαν από µια µειονότητα κρατών µελών, λόγω του διακυβερνητικού 

χαρακτήρα της. Ήταν από τη δεκαετία του 1970 και µετέπειτα που προχώρησε η 

σταδιακή αυτή µεταφορά. 

 

Η πρώτη προσπάθεια ξεκίνησε το 1950 µε το σχέδιο Pléven, το οποίο 

απέβλεπε στη δηµιουργία ολοκληρωµένου ευρωπαϊκού στρατού υπό κοινή διοίκηση. 

Γι΄ αυτό το σχέδιο έγιναν διαπραγµατεύσεις µεταξύ των έξι κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα από το 1950 έως το 1952 που 

κατέληξαν στην υπογραφή της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αµυντικής 

Κοινότητας (ΕΑΚ). Το επιστέγασµα της Ευρωπαϊκής Αµυντικής Κοινότητας ήταν 

ένα πολιτικό πρόγραµµα, που απέβλεπε στη δηµιουργία µιας οµοσπονδιακής ή 

συνοµοσπονδιακής δοµής και το οποίο παρουσιάστηκε το 1953. Η «Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Κοινότητα», όπως τελικά ονοµάστηκε το πρόγραµµα, προέβλεπε τη 

σύσταση Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, σε δύο σώµατα Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού 

Συµβουλίου, Συµβουλίου Υπουργών και ∆ικαστηρίου. Οι αρµοδιότητες της 

Πολιτικής Κοινότητας ήταν ευρύτατες και µεσοπρόθεσµα, αυτή θα απορροφούσε την 

ΕΚΑΧ και την ΕΑΚ. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό ουδέποτε ευοδώθηκε επειδή 

απορρίφθηκε από τη Γαλλική εθνοσυνέλευση το 1954. 

 

Στην αρχή της δεκαετίας του ’60, πραγµατοποιήθηκαν δύσκολες 

διαπραγµατεύσεις µε βάση τα δύο σχέδια Fouchet, που προέβλεπαν στενότερη 

πολιτική συνεργασία, µια Ένωση κρατών µε κοινή εξωτερική και αµυντική πολιτική. 

Μια επιτροπή, επιφορτισµένη να διατυπώσει συγκεκριµένες προτάσεις, πέτυχε 

δύσκολους αλλά ωστόσο φιλόδοξους συµβιβασµούς, όπως η ίδρυση ανεξάρτητης 

γραµµατείας ή η µελλοντική προοπτική λήψης απόφασης µε ειδική πλειοψηφία σε 
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ορισµένους τοµείς. ∆υστυχώς, ελλείψει συµφωνίας για τις προτάσεις της επιτροπής 

Fouchet, οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των κρατών µελών απέτυχαν το 1962. 

 

Ύστερα από αίτηµα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για τη διεύρυνση 

των δυνατοτήτων προόδου σε πολιτικό επίπεδο, εκπονήθηκε έκθεση γνωστή µε το 

όνοµα «Έκθεση Davignon» και υποβλήθηκε στη διάσκεψη κορυφής του 

Λουξεµβούργου το 1970. Η εν λόγω έκθεση αποτέλεσε την αρχή για την Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Συνεργασία (ΕΠΣ), που εγκαινιάσθηκε ανεπίσηµα το 1970, πριν να 

θεσµοθετηθεί µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Ε.Ε.Π), το 1987.  

 

Η ΕΠΣ προέβλεπε κατά κύριο λόγο τη διενέργεια διαβουλεύσεων µεταξύ των 

κρατών µελών για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και η θέσπιση των κοινών δράσεών 

της στηριζόταν στον Οργανισµό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 

(ΟΑΣΕ). Η συµφωνία για την ΕΠΣ διευκολύνθηκε από το γεγονός ότι αποτελούσε 

ένα πολύ λιγότερο καταναγκαστικό µέσο και συνεπαγόταν λιγότερο σηµαντικό 

συντονισµό από ό,τι οι προκάτοχοι της. 

 

Η «θεσµοθέτηση» του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το 1974 συνέβαλε στον 

καλύτερο συντονισµό της ΕΠΣ, χάρη στο ρόλο που διαδραµάτισαν οι αρχηγοί 

κρατών και κυβερνήσεων στον καθορισµό του γενικού πολιτικού προσανατολισµού 

που δόθηκε στην οικοδόµηση της Κοινότητας. Ως εκ τούτου, ο ρόλος της προεδρίας 

καθώς και η δηµοσιότητα που δόθηκε στις εργασίες της ΕΠΣ, ενισχύθηκαν αµοιβαία 

µέσω των επίσηµων θέσεων που λάµβανε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

 

Μετά την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν και την ισλαµική 

επανάσταση στο Ιράν, τα Ε.Ε. συνειδητοποίησαν την όλο και µεγαλύτερη αδυναµία 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη διεθνή σκηνή. Έτσι, αποφασισµένα να ενισχύσουν 

την ΕΠΣ, ενέκριναν το 1981 την «Έκθεση του Λονδίνου» που επέβαλλε στα Ε.Ε. 

την γενική υποχρέωση να προβαίνουν σε εκ των προτέρων διαβουλεύσεις µε τη 

συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για κάθε ζήτηµα εξωτερικής πολιτικής που 

αφορά το σύνολο των κρατών µελών. 

 

Το 1985 η «Έκθεση της Επιτροπής Dooge», - πριν από την έναρξη της 

∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης, που κατέληξε στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Ε.Ε.Π)-, 
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περιλάµβανε σειρά προτάσεων σχετικά µε την εξωτερική πολιτική. Οι διατάξεις που 

εισήχθηκαν στη συνθήκη µε την Ενιαία Πράξη επέτρεψαν να θεσµοποιηθεί η ΕΠΣ, η 

οµάδα των ευρωπαίων ανταποκριτών καθώς και µια γραµµατεία υπό την άµεση 

εποπτεία της προεδρίας. Όσον αφορά στους στόχους της ΕΠΣ, επεκτάθηκαν σε όλα 

τα ζητήµατα της εξωτερικής πολιτικής που άπτονται του γενικότερου ενδιαφέροντος 

και µόνο µε την έναρξη ισχύος της ενιαίας πράξης το 1987, -17 ολόκληρα έτη µετά 

την εκκίνησή της-, η ΕΠΣ απέκτησε τη δική της νοµική βάση. Κινητήριες δυνάµεις 

για την περαιτέρω ενίσχυση της ΕΠΣ στις αρχές τις δεκαετίας του ’90 αποτέλεσαν η 

πρόοδος προς την εσωτερική αγορά και την ΟΝΕ, σε συνδυασµό µε το τέλος του 

ψυχρού πολέµου και την ενοποίηση της Γερµανίας. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Π 

θεσµοποίησε και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µε κύριο πεδίο 

αναφοράς την ΕΠΣ. 

 

Η ουσιαστική αλλαγή όµως ήρθε µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1η 

Νοεµβρίου 1993) και τη σύσταση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). Για πρώτη φορά τα Κράτη - Μέλη συµπεριέλαβαν στους 

στόχους της Ε.Ε. την ανάγκη επίτευξης µίας «Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφάλειας» η οποία καταγράφεται ως ένα ακόµα σηµείο – σταθµός στην 

κοινοτική διαδροµή.  
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3.  Κοινή  Εξωτερική  Πολιτική  και  Πολιτική  Ασφάλειας .  
 
 

Η ΚΕΠΠΑ δροµολογήθηκε εν µέσω των δραµατικών διεθνών αλλαγών, που 

από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 µετέβαλαν ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο τα 

κράτη αντιλαµβάνονται και επιδιώκουν την ασφάλεια. Λόγω της ανεπάρκειας των 

παραδοσιακών αναλύσεων να ερµηνεύσουν τα διεθνή φαινόµενα και να επιτρέψουν 

τη χάραξη αποτελεσµατικών πολιτικών ασφάλειας στον µεταδιπολικό κόσµο, η 

ΚΕΠΠΑ αναγκαστικά υπερβαίνει την κλασική ταύτιση της ασφάλειας µε την έννοια 

της - υλικής κυρίως - ισχύος. Στην εξέλιξή της υπεισέρχονται αναγκαστικά σύγχρονες 

αντιλήψεις για την ασφάλεια που υπογραµµίζουν τη σηµασία υποβαθµισµένων στις 

καθιερωµένες θεωρίες παραγόντων, όπως η ταυτότητα, η συλλογική συνείδηση, οι 

κοινωνικές αξίες, οι ιστορικές καταβολές2 κ.ά. Με τις έντονες κοινωνιολογικές 

αναφορές τους οι νεότερες αυτές αντιλήψεις επιτρέπουν τη διασύνδεση των 

πολύπλοκων θεσµικών µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα µέσα στην Ένωση µε 

την παράλληλη προσπάθεια διαµόρφωσης µια συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής 

για την ασφάλεια και την άρθρωση αξιόπιστου πολιτικού λόγου στην κοινή 

εξωτερική πολιτική.  

 

Ο πρόδροµος της ΚΕΠΠΑ, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία, επικρινόταν 

για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, για τη στάση της η οποία ήταν κατά κύριο λόγο 

αντιδραστική, αφού ουσιαστικά η Ε.Κ. τότε, παρακολουθούσε τα γεγονότα παρά τα 

διαµόρφωνε. ∆εύτερον, γιατί περιοριζόταν κυρίως σε δηλώσεις οι οποίες δεν 

ακολουθούνταν από τη χρήση αποτελεσµατικών µέσων πολιτικής. Για τον λόγο αυτό 

η ΚΕΠΠΑ είναι ως επί των πλείστον, σχεδιασµένη ώστε να δώσει στην Ε.Ε. τη 

δυνατότητα να αντιµετωπίσει αυτές τις αδυναµίες. Το κύριο µέσο που 

χρησιµοποιείται για να γίνει αυτό είναι η πιο συνειδητή εφαρµογή κοινών πολιτικών 

και η ανάπτυξη σωστά συντονισµένων δράσεων πολιτικής και µέσων πολιτικής.  

 

Βάσει των πλέον αισιόδοξων προσεγγίσεων οι ρυθµίσεις της ΚΕΠΠΑ 

αποσκοπούσαν σε τέσσερις στόχους3: πρώτον να ενσωµατώσουν τις διαφορετικές 

εξωτερικές πολιτικές, αποδυναµώνοντας σηµαντικά την προηγούµενη νοµική και de 

                                                 
2 Θ. Χριστοδουλίδης / Κ. Στεφάνου, Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, Αθήνα 1993 
3 Κυριάκος Κεντρωτής, Θεωρήσεις και δράσεις των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε. Αθήνα 2006 
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facto διχοτόµηση µεταξύ των θεµατικών ενοτήτων της Ε.Ε. ∆εύτερον να 

διευκολύνουν αυτές τις αλλαγές, παρέχοντας περισσότερες εξουσίες και αυτονοµία 

στην Ένωση. Τρίτον να ανοίξουν το δρόµο για την ανάδειξη κοινών δράσεων της 

Ε.Ε. στον τοµέα της εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής και τέλος να υπερβούν τις 

διακρίσεις, αφενός µεταξύ των οικονοµικών και πολιτικών πλευρών της ευρωπαϊκής 

ασφάλειας και στρατιωτικής συνεργασίας. Παρ’ όλα αυτά παρέµεινε η διχοτόµηση 

µεταξύ του κοινοτικού/υπερεθνικού πρώτου πυλώνα και των άλλων δύο 

διακυβερνητικών πυλώνων.  

  

Η ΚΕΠΠΑ έχει θεσπιστεί και διέπεται από τον τίτλο V της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα άρθρα 11 ως 28 της Συνθήκης είναι 

ειδικά αφιερωµένα σε αυτήν. Έχει αντικαταστήσει την Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Συνεργασία (ΕΠΣ) και προβλέπει τον καθορισµό µιας κοινής αµυντικής πολιτικής 

στο µέλλον, η οποία θα µπορούσε εν ευθέτω χρόνω να οδηγήσει σε µια κοινή άµυνα. 

 

Η ΚΕΠΠΑ ανήκει στο λεγόµενο ∆εύτερο Πυλώνα, στον οποίο ο τρόπος 

απόφασης και εφαρµογής των πολιτικών διαφέρει σηµαντικά από τον Πρώτο Πυλώνα 

των κοινοτικών πολιτικών, ενώ και η ισορροπία των εξουσιών µεταξύ του 

Συµβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής δεν είναι η ίδια. Πιο 

συγκεκριµένα, η Επιτροπή δεν έχει το αποκλειστικό δικαίωµα υποβολής 

πρωτοβουλιών για την εξωτερική πολιτική. Αυτές προέρχονται από την Προεδρία του 

Συµβουλίου, ή από άλλο Κράτος µέλος. Τέλος δεν προβλέπεται αναφορά στο 

∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Οι στόχοι αυτού του δεύτερου πυλώνα της Ένωσης καθορίζονται στο άρθρο 

11 της συνθήκης Ε.Ε. και επιδιώκονται µέσω ειδικών νοµικών µέσων, τα οποία 

εγκρίνονται οµόφωνα από το Συµβούλιο. Αναλυτικά το άρθρο προβλέπει ως στόχους 

της ΚΕΠΠΑ: 

• τη διαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεµελιωδών συµφερόντων, της 

ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Ένωσης σύµφωνα µε τις αρχές του 

Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών 

• την ενίσχυση της ασφαλείας της Ένωσης υπό όλες τις µορφές της 
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• τη διατήρηση της ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς ασφαλείας, σύµφωνα 

µε τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και 

σύµφωνα µε τις αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του 

Χάρτη των Παρισίων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν τα 

εξωτερικά σύνορα  

• την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας 

• την ανάπτυξη και την εδραίωση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, 

καθώς και το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών 

ελευθεριών. 

 

 Τα µέσα πολιτικής που δηµιούργησε η Συνθήκη του Μάαστριχτ είναι οι 

κοινές θέσεις και οι κοινές δράσεις. Οι Κοινές Θέσεις απαιτούν να εφαρµόζονται στα 

Κράτη - Μέλη εθνικές πολιτικές, σύµφωνες µε την προκαθορισµένη θέση της 

Ένωσης σε ένα συγκεκριµένο θέµα. Τέτοιο παράδειγµα συντονισµού είναι η 

καταπολέµηση της παράνοµης εµπορίας διαµαντιών ώστε να προωθηθεί η πρόληψη 

και η ρύθµιση των συγκρούσεων, που αφορά ιδίως χώρες όπως η Λιβερία, η Σιέρα 

Λεόνε και η Αγκόλα4. Οι Κοινές ∆ράσεις είναι επιχειρησιακές δράσεις των κρατών 

µελών στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ. Για παράδειγµα η υποστήριξη της Παλαιστινιακής 

Αρχής στην καταπολέµηση των τροµοκρατικών δράσεων που οργανώνονται στο 

έδαφός της5. 

 

Αµέσως µετά τη διαµόρφωση των διατάξεων της συνθήκης του Μάαστριχτ, 

νέες εξωτερικές προκλήσεις όπως οι πολεµικές συγκρούσεις στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία καθώς και η περιορισµένη δυνατότητα παρέµβασης της Ένωσης, 

αποτέλεσαν αφορµή για την επανεξέταση της αποτελεσµατικότητας της ΚΕΠΠΑ. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να οδηγηθούµε σε νέα ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη το 1997 

- στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Άµστερνταµ-, όπου η Ένωση προχώρησε σε 

διαδικαστικές τροποποιήσεις για την βελτίωση της εξωτερικής της 

αποτελεσµατικότητας6.  

 

                                                 
4 2001/758/ΚΕΠΠΑ. 
5 2000/298/ΚΕΠΠΑ. 
6 J. Monar/W. Wessels, The European Union after the Treaty of Amsterdam, London 2001. 
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Με τη Συνθήκη του Άµστερνταµ, - την πρώτη ουσιαστικά τροποποίηση της 

ΚΕΠΠΑ-, η οποία υπογράφηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1997 και άρχισε να ισχύει την 

1η Μαΐου του 1999, θεσπίζεται ένα νέο µέσο εξωτερικής πολιτικής το οποίο έρχεται 

να προστεθεί στην κοινή δράση και στην κοινή θέση: η Κοινή Στρατηγική. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζει οµόφωνα κοινές στρατηγικές στους τοµείς όπου τα 

Κράτη - Μέλη έχουν σηµαντικά κοινά συµφέροντα. Η κοινή στρατηγική προσδιορίζει 

τους στόχους, τη διάρκεια και τα µέσα που παρέχουν η Ένωση και τα Κράτη – Μέλη. 

Αποτελεί το γενικό πλαίσιο για τις δράσεις των τριών πυλώνων της Ένωσης, γεγονός 

που εξασφαλίζει συνοχή στις εξωτερικές σχέσεις και επιτρέπει στο Συµβούλιο να 

εγκρίνει µια εφαρµογή µέσω κοινών δράσεων και θέσεων που έχουν ψηφιστεί µε 

ειδική πλειοψηφία. Το Συµβούλιο είναι επίσης αρµόδιο να συστήνει κοινές 

στρατηγικές στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 

 

Εκτός από τα µέσα εξωτερικής πολιτικής που ορίζονται στο άρθρο 12, η Ε.Ε. 

στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ χρησιµοποιεί και άλλα µέσα στα οποία περιλαµβάνονται:   

1. ∆ηλώσεις και ∆ιακηρύξεις. Περισσότερες από 150 ∆ηλώσεις και 

∆ιακηρύξεις εκδίδονται κάθε χρόνο, µε αντικείµενο τις εξελίξεις στη διεθνή σκηνή. 

2. ∆ιαβήµατα ενώπιον των κυβερνήσεων τρίτων χωρών. Ο ίδιος περίπου 

αριθµός διαβηµάτων λαµβάνει χώρα κάθε χρόνο από την Προεδρία ή την Τρόικα, 

κατόπιν σχετικής συµφωνίας των Κρατών - Μελών, τα οποία µπορούν επίσης να 

αποφασίζουν τη δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου τους. 

3. Πολιτικός διάλογος µε τρίτες χώρες ή οµάδες τρίτων χωρών. ∆ιεξάγεται 

από την Προεδρία ή την Τρόικα σε όλα τα επίπεδα (∆ιασκέψεις Κορυφής, 

Υπουργικές Συναντήσεις, σχήµατα Πολιτικών ∆ιευθυντών, Οµάδων Εργασίας) µε 

περίπου πενήντα χώρες µη κράτη – µέλη της Ε.Ε. και δέκα περιφερειακούς 

Οργανισµούς. Με τις υποψήφιες χώρες (καθώς και, κατά περίπτωση, µε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες) υφίσταται διαδικασία ενισχυµένου πολιτικού διαλόγου, στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης, που εγκαινιάσθηκε το Μάρτιο του 1998. 

4. Επιτόπια δράση. Εκτός των προαναφερθέντων διαβηµάτων, η παρουσία 

των Ειδικών Αντιπροσώπων της Ένωσης, ο ρόλος των οποίων θεσµοθετείται στο 

άρθρο 18.5 της Συνθήκης του Αµστερνταµ, επιτρέπει µία περισσότερο 

αποτελεσµατική και συνεκτική παρουσία της Ε.Ε., διευκολύνοντας τις επαφές της µε 

τους κυριότερους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες. 
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Τέλος, µέσα εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης είναι  η διπλωµατία, η άσκηση 

πολιτικής πίεσης, εµπορικές κυρώσεις, οικονοµική και δηµοσιονοµική βοήθεια και 

τεχνική, επιστηµονική, πολιτισµική και άλλης µορφής συνεργασία είναι. 

 

Τα άρθρα 11 ως 28 ΣΕ.Ε., που αναθεωρήθηκαν µε τη συνθήκη του 

Άµστερνταµ είναι ειδικά αφιερωµένα στην ΚΕΠΠΑ. Η νέα Συνθήκη καθιέρωσε τη 

δυνατότητα ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία σε ορισµένες περιπτώσεις. Στο 

πλαίσιο αυτό, αφότου υπογράφηκε η συνθήκη του Άµστερνταµ, ο τοµέας της 

ΚΕΠΠΑ ουσιαστικά εξελίσσεται σε κάθε Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Η Συνθήκη του 

Άµστερνταµ εισήγαγε επίσηµα τη δυνατότητα για ορισµένα Κράτη - Μέλη να 

καθιερώσουν µεταξύ τους ενισχυµένη συνεργασία στο πλαίσιο των Συνθηκών, 

χρησιµοποιώντας τα θεσµικά όργανα και τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μολονότι οι διατάξεις αυτές δεν είχαν χρησιµοποιηθεί ποτέ, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο έκρινε απαραίτητη τη µεταρρύθµισή τους, ώστε να καταστούν λιγότερο 

περιοριστικές, ενόψει της διεύρυνσης της Ένωσης. Η ενισχυµένη συνεργασία δεν 

περιλαµβανόταν στην αρχική εντολή της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης, 

συµπεριλήφθηκε όµως επίσηµα από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα της 20ής 

Ιουνίου του 2000.  

 

Αµέσως µετά την ισχύ της Συνθήκης του Άµστερνταµ τον Μάιο του 1999, 

ξεκίνησαν οι συζητήσεις για την αναθεώρηση και την τροποποίηση των Συνθηκών 

που µόλις είχαν υπογραφεί. Η συζήτηση περιορίσθηκε κυρίως στα λεγόµενα 

«υπολείµµατα» του Άµστερνταµ7, δηλαδή στα θεµελιώδη εκείνα ζητήµατα που 

αφορούσαν τις θεσµικές διατάξεις της Ε.Ε. οι οποίες παρέµειναν άλυτες στην 

προηγούµενη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, αλλά φαίνονταν να επείγουν εν όψει της 

προσεχούς διεύρυνσης της Ένωσης προς την ανατολική Ευρώπη και την Μεσόγειο. 

 

Η Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία υπεγράφη στις 26 Φεβρουαρίου 2001, 

περιέχει και αυτή νέες διατάξεις σε θέµατα ΚΕΠΠΑ. Η νέα Συνθήκη θέσπισε τη 

δυνατότητα, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα της 

ΚΕΠΠΑ για την εφαρµογή µιας κοινής δράσης ή µιας κοινής θέσης8. Στις 

                                                 
7 Π.Κ. Ιωακειµίδης, Η Συνθήκη της Νίκαιας και το µέλλον της Ευρώπης, Αθήνα 2001. 
8 Κουροπαλάτης Χάρης, Η συµβολή της Συνθήκης της Νίκαιας (2001) στην ανάπτυξη των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σεπτέµβριος 2005. 
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περιπτώσεις δηλαδή που τουλάχιστον οκτώ Κράτη - Μέλη είναι διατεθειµένα να 

προχωρήσουν σε µία απόφαση εξωτερικής πολιτικής, µπορούν να το κάνουν, χωρίς 

να απαιτείται οµόφωνη απόφαση όλων των µελών. Το στοιχείο αυτό είναι ένα από τα 

σηµαντικότερα βήµατα προόδου που επιφέρει η Συνθήκη της Νίκαιας στον εν λόγω 

τοµέα. Νέα άρθρα (27A έως 27E), τα οποία ορίζουν τους ειδικούς κανόνες 

εφαρµογής στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ, εισάγονται στη Συνθήκη Ε.Ε.. 

 
Η ενισχυµένη συνεργασία σκοπό έχει να διαφυλάξει τις αξίες και να 

υπηρετήσει τα συµφέροντα της Ένωσης στο σύνολό της, σεβόµενη ιδιαίτερα τις 

αρχές, τους στόχους, τους γενικούς προσανατολισµούς και τη συνοχή της ΚΕΠΠΑ, 

τις αρµοδιότητες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τη συνοχή µεταξύ του συνόλου 

των πολιτικών της Ένωσης και της εξωτερικής δράσης της. Η ενισχυµένη συνεργασία 

αυτού του τύπου αφορά µόνο την εφαρµογή κοινής δράσης ή κοινής θέσης.  

 

Τα Κράτη - Μέλη τα οποία προτίθενται να καθιερώσουν µεταξύ τους 

ενισχυµένη συνεργασία απευθύνουν σχετική αίτηση προς το Συµβούλιο. Μετά τη 

γνωµοδότηση της Επιτροπής και την ενηµέρωση του Κοινοβουλίου, η εξουσιοδότηση 

παρέχεται από το Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία. Ωστόσο, 

σύµφωνα µε το άρθρο 23 της Συνθήκης Ε.Ε., ένα κράτος µέλος έχει τη δυνατότητα να 

υποβάλει το ζήτηµα στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προκειµένου το τελευταίο να 

αποφανθεί οµόφωνα επ' αυτού. Εποµένως, το δικαίωµα αρνησικυρίας των κρατών 

µελών διατηρείται σε αυτό τον τοµέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα 

µέλη του Συµβουλίου ενηµερώνονται πλήρως σχετικά µε την εφαρµογή της 

ενισχυµένης συνεργασίας. Αυτό το καθήκον ανατίθεται στον Ύπατο Εκπρόσωπο για 

θέµατα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.  

 

Ωστόσο αυτή η ενισχυµένη συνεργασία δεν µπορεί να αφορά ζητήµατα που 

έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τοµέα της άµυνας. Αυτός ο 

περιορισµός αντιτίθεται στις αρχικές ιδέες ορισµένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για 

την υιοθέτηση διατάξεων που θα εφαρµόζονται και στον ευαίσθητο τοµέα της 

ασφάλειας  και της άµυνας, όπου όµως ήταν δύσκολο να καταλήξουν στην οµοφωνία 

οι δεκαπέντε9. 
 

                                                 
9 Κυριάκος Κεντρωτής. Θεωρήσεις και δράσεις των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε. Αθήνα 2006. 
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4. Το θεσµικό πλαίσιο και η λήψη αποφάσεων στην ΚΕΠΠΑ. 
 

Με την «γέννηση» της η ΚΕΠΠΑ, µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, αποτέλεσε 

έναν ξεχωριστό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του γεγονότος ότι οι 

διαδικασίες λειτουργίας της, που έχουν κυρίως διακυβερνητικό χαρακτήρα, 

διαφοροποιούνται από εκείνες των παραδοσιακών τοµέων της Κοινότητας. Η 

διαφορά µε τους άλλους πυλώνες και πολιτικές της Ένωσης γίνεται φανερή κυρίως 

στη διαδικασία λήψης απόφασης όπου µε τη νέα Συνθήκη η οµοφωνία στις 

αποφάσεις µεταξύ των κρατών µελών, για την εφαρµογή της Κοινής Εξωτερικής 

πολιτικής είναι απαραίτητη σε αντίθεση µε τους άλλους τοµείς κοινοτικής 

δραστηριότητας όπου επικρατεί η λήψη αποφάσεων µε πλειοψηφία.  

 

Παρ' όλα αυτά, τα πρώτα έτη λειτουργίας του τίτλου V της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ δεν υπήρξαν τόσο ικανοποιητικά όσο µπορούσαν να ελπίζουν τα Ε.Ε. από 

την κοινή δράση τους. Αυτή δε η δυσκολία εδραζόταν κυρίως στην ύπαρξη της 

απαραίτητης οµοφωνίας στις αποφάσεις. Έτσι, µάλλον στο πλαίσιο ενός σχετικά 

αρνητικού απολογισµού, οι διαπραγµατεύσεις της επόµενης διακυβερνητικής 

διάσκεψης προσπάθησαν να εισαγάγουν τις αναγκαίες θεσµικές µεταρρυθµίσεις για 

την αποτελεσµατικότητα της ΚΕΠΠΑ. 

 

Οι µεταρρυθµίσεις αυτές ήρθαν στην πρώτη τροποποίηση της ΚΕΠΠΑ µε τη 

Συνθήκη του Άµστερνταµ. Έτσι ο λειτουργικός χαρακτήρας της ΚΕΠΠΑ ενισχύθηκε, 

καθώς αυτή θα διέθετε συνεκτικότερα µέσα και αποτελεσµατικότερη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Με το νέο άρθρο 23 που αντικατέστησε το άρθρο Ι.13 ο γενικός 

κανόνας για την έγκριση αποφάσεων της ΚΕΠΠΑ παραµένει η οµοφωνία. Η 

Συνθήκη προβλέπει όµως διάφορα µέτρα για την άρση αυτού του εµποδίου. Έτσι, τα 

Κράτη - Μέλη έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν στην εποικοδοµητική αποχή, 

που σηµαίνει ότι η αποχή ενός κράτους µέλους δεν εµποδίζει τη λήψη κάποιας 

απόφασης. Αυτός ο µηχανισµός εφαρµόζεται εφόσον οι απέχοντες δεν 

αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τρίτο των σταθµισµένων ψήφων του 

Συµβουλίου. Αν ένα κράτος µέλος συνοδεύει την αποχή του µε επίσηµη δήλωση, δεν 

είναι υποχρεωµένο να εφαρµόσει την απόφαση, αλλά αποδέχεται, µε πνεύµα 

αµοιβαίας αλληλεγγύης, ότι η απόφαση δεσµεύει την Ένωση ως σύνολο. Εποµένως, 
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απέχει από κάθε ενέργεια που ενδέχεται να αντιβαίνει µε τη δράση της Ένωσης. Με 

αυτό τον τρόπο έγινε αποδεκτή η δυνατότητα λήψης αποφάσεων µε ειδική 

πλειοψηφία αφού παρέχεται η διπλή διασφάλιση της εποικοδοµητικής αποχής και της 

δυνατότητας παραποµπής του θέµατος στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σε περίπτωση 

κατά την οποία κράτος µέλος προβάλλει, για όλως ιδιαίτερους λόγους, δικαίωµα 

αρνησικυρίας, τη λεγόµενη βοηθητική πέδηση. Σε αυτή την περίπτωση, και αφού το 

κράτος µέλος εκθέσει τα επιχειρήµατά του, το Συµβούλιο δύναται, αποφασίζοντας µε 

ειδική πλειοψηφία, να παραπέµψει το ζήτηµα στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ώστε να 

ληφθεί οµόφωνα απόφαση από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. 

 

Ο τροποποιηµένος τίτλος V της ΣΕ.Ε. προβλέπει, ωστόσο, ότι η ειδική 

πλειοψηφία εφαρµόζεται σε δυο περιπτώσεις: 

α) για την έκδοση αποφάσεων εφαρµογής µιας κοινής στρατηγικής που έχει 

καθορισθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και 

β) για την έκδοση κάθε άλλης απόφασης που αποσκοπεί στην υλοποίηση κοινής 

δράσης ή κοινής θέσης που έχει προηγουµένως εγκριθεί από το Συµβούλιο.  

 

Η Συνθήκη της Νίκαιας το 2003 θα επιφέρει νέες τροποποιήσεις στην 

ΚΕΠΠΑ κυρίως στους τοµείς της ενισχυµένης συνεργασίας, που θα είναι δυνατή για 

την εφαρµογή δράσης ή κοινής θέσης, αν αφορά θέµατα που δεν έχουν επιπτώσεις 

ούτε στον στρατιωτικό ούτε στον αµυντικό τοµέα. Εφόσον δεν αντιτεθεί κανένα 

κράτος µέλος και δεν ζητήσει οµόφωνη απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (την 

«βοηθητική πέδηση»), η ενισχυµένη συνεργασία αποφασίζεται στο Συµβούλιο, µε 

ειδική πλειοψηφία, µε ένα κατώτατο όριο οκτώ κρατών µελών. Επίσης η πολιτική 

επιτροπή και η επιτροπή ασφαλείας εξουσιοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να 

λαµβάνει  η ίδια κατάλληλες αποφάσεις για να εξασφαλίσει τον πολιτικό έλεγχο και 

την στρατηγική διεύθυνση µιας επιχείρησης για τη διαχείριση κρίσης.  
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  1 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΠΠΑ10 

 

ΖΗΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟ 
ΣΕ.Ε. 

ΝΙΚΑΙΑΣ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

ΡΟΛΟΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

Λήψη 
αποφάσεων 23 (1) Συµβούλιο 

Οµοφωνία – 
Εποικοδοµητική 
αποχή 

Κανένας 

Υιοθέτηση 
κοινών θέσεων 
διορισµός 
ειδικού 
εντεταλµένου 
 

23 (2) Κράτη – Μέλη 
Ειδική 
πλειοψηφία / veto 
και οµοφωνία 

Κανένας 

∆ιαδικαστικά 
ζητήµατα 
 

23 (3) Συµβούλιο Πλειοψηφία Κανένας 

Συµφωνίες µε 
τρίτες χώρες ή ∆. 
Οργανισµούς 
 

24 Κράτη – Μέλη 
(Προεδρία) Οµοφωνία Κανένας 

Συµφωνίες µα 
τρίτες χώρες ή ∆. 
Οργανισµούς για 
εφαρµογή 
κοινών δράσεων 
 

24 Κράτη – Μέλη 
(Προεδρία) 

Ειδική 
πλειοψηφία / veto 
και οµοφωνία 

Κανένας 

Ενισχυµένη 
συνεργασία στην 
ΚΕΠΠΑ 
 

27ε 
Κράτη – Μέλη 
και γνώµη της 
Επιτροπής 

Ειδική 
πλειοψηφία / veto 
και οµοφωνία 

Κανένας 

∆απάνες εκτός 
προϋπολογισµού 
ή για 
στρατιωτικά 
θέµατα. 
 

28 Συµβούλιο Οµοφωνία Κανένας 

 

                                                 
10 S. Hix, The Political System of the European Union, London 2004  
  (ηλεκτρονική έκδοση, Http://personal.lse.ac.uk/hix/workingpapers.htm). 
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Όσον αφορά τις περιπτώσεις των αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία η νέα 

συνθήκη προβλέπει και µία τρίτη περίπτωση στο άρθρο 23, παράγραφος 2, τον 

διορισµό ειδικού εντεταλµένου σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 5. 

 

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τώρα τη λειτουργία της ΚΕΠΠΑ και µέχρι το 

στάδιο της διαδικασίας λήψης απόφασης διαπιστώνουµε ότι επικεντρώνεται σε ένα 

δίκτυο δραστηριοτήτων συνεργασίας και διαβούλευσης µεταξύ εκπροσώπων των 

κρατών – µελών, µε πυρήνα τακτικούς γύρους συναντήσεων σε πολιτικό και επίσηµο 

επίπεδο. Σκοπός όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι η προσπάθεια να 

διασφαλιστεί µέγιστη ροή πληροφοριών και συνεργασίας µεταξύ των Κρατών - 

Μελών, ώστε να µπορεί η Ε.Ε. να προβαίνει σε κοινές δηλώσεις σε σηµαντικά 

ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής, όταν αυτό είναι δυνατό και να µπορεί να αναπτύσσει 

και να χρησιµοποιεί τα µέσα πολιτικής που θεσπίστηκαν µε την Συνθήκη του 

Μάαστριχ.  

 

Η ΚΕΠΠΑ βασίζεται κυρίως σε διακυβερνητικούς διακανονισµούς µέσω των 

Υπουργείων Εξωτερικών. Και αναφέρουµε διακυβερνητικούς, διότι λόγω του 

πολιτικά ευαίσθητου χαρακτήρα µεγάλου µέρους του περιεχοµένου της εξωτερικής 

πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, η ΚΕΠΠΑ δεν συµπεριλήφθηκε στο πλαίσιο 

της ΣΕΚ και του κοινοτικού συστήµατος. Παρ΄ όλα αυτά µε την πρόοδο του χρόνου η 

εξωτερική πολιτική άρχισε να αποκτά τουλάχιστον ορισµένα χαρακτηριστικά της 

κοινοτικής διαµόρφωσης πολιτικής, µε όλα τα βασικά θεσµικά όργανα της Ε.Ε.  

καθώς και πλήθος επιτροπών να διαδραµατίζουν τουλάχιστον κάποιο ρόλο.  

 

Παρακάτω θα γίνει µία προσπάθεια να περιγράψουµε αυτές τις διαδικασίες 

διαµόρφωσης της πολιτικής της ΚΕΠΠΑ και φυσικά το ρόλο των οργάνων αλλά και 

τις εξουσίες που προβλέπονται βάση των Συνθηκών για αυτά και οι οποίες 

περιγράφονται περιληπτικά στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 



ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 20

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   2 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΟΜΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΠΠΑ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
Επιτροπή 

- Σώµα 
- Επίτροπος Εξωτερικών   
  Σχέσεων 
- Γ∆ Εξωτερικών Σχέσεων 

Συµβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων και 

Εξωτερικών Σχέσεων

Επιτροπή Μονίµων 
Αντιπροσώπων 

Ύπατος Εκπρόσωπος
για την ΚΕΠΠΑ 

Πολιτική Επιτροπή 
και Επιτροπή 
Ασφάλειας 

Γραµµατεία του 
Συµβουλίου 

 
- Μονάδα Σχεδιασµού 
Πολιτικής και Έγκαιρης 
Προειδοποίησης 
 
- Γενική ∆ιεύθυνση  Έ Ευρωπαϊκή 

Στρατιωτική 
Επιτροπή 

Γραµµατεία του 
Συµβουλίου  
Στρατιωτικό 

Επιτελείο της ΕΕ 



ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 21

 
•  Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

Κατέχει εξέχουσα θέση στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. Σύµφωνα µε την Συνθήκη 

το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για τον καθορισµό των αρχών και των 

γενικών προσανατολισµών της ΚΕΠΠΑ και τη λήψη αποφάσεων επί των κοινών 

στρατηγικών. Ασκώντας τα καθήκοντα του και σε συνεργασία µε το Συµβούλιο 

Γενικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνο για τις γενικές κατευθύνσεις της ΚΕΠΠΑ. 

 

Πέρα όµως από τον καθορισµό των γενικών προσανατολισµών, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο εκδίδει συνήθως και αποφάσεις σχετικά µε ζητήµατα εξωτερικής 

πολιτικής επίκαιρου ενδιαφέροντος. Για παράδειγµα στη σύνοδο κορυφής τον Ιούνιο 

του 1998 στο Κάρντιφ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε ανακοινώσεις για τις 

πυρηνικές δοκιµές στη Νότια Αφρική, τη Ρωσία και την Ινδία.  

 

• Συµβούλιο των Υπουργών 

Το θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στο κέντρο των 

διαδικασιών της ΚΕΠΠΑ και το οποίο λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα είναι το 

Συµβούλιο των Υπουργών. Το Συµβούλιο δραστηριοποιείται στις παρακάτω 

βαθµίδες: 

 

Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων. 

Το ΣΓΥ είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της ΚΕΠΠΑ. Το όργανο 

συνέρχεται συνήθως µια φορά το µήνα µε την συµµετοχή της Επιτροπής. Όταν δε 

κρίνεται απαραίτητο, συγκαλούνται πρόσθετες ειδικές συναντήσεις. Το ΣΓΥ 

λειτουργώντας στα πλαίσια των πολιτικών που εκδίδει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 

λαµβάνει την πλειονότητα των αποφάσεων της ΚΕΠΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων και 

εκείνων που αφορούν τον καθορισµό κοινών θέσεων και την έγκριση κοινών 

δράσεων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι αποφάσεις παίρνονται µε ειδική 

πλειοψηφία εκτός και αν κράτος-µέλος «για σηµαντικούς λόγους εθνικής πολιτικής», 

αντιτίθεται στην έγκριση µιας απόφασης, οπότε και το θέµα διαβιβάζεται στο 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 
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Προεδρία 

Το άρθρο 18 της Συνθήκης ορίζει ότι η Προεδρία εκπροσωπεί την Ένωση στα 

θέµατα που υπάγονται στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Έχει 

δε την ευθύνη της εφαρµογής των αποφάσεων που λαµβάνονται και µ' αυτήν την 

ιδιότητα εκφράζει καταρχήν τη θέση της Ένωσης στους διεθνείς οργανισµούς και 

στις διεθνείς διασκέψεις. Για το λόγο αυτό ο προεδρεύων Υπουργός Εξωτερικών 

συµµετέχει σε κάθε πρωτοβουλία της Ένωσης σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής είτε 

ως διαµεσολαβητής σε ειρηνευτικές προσπάθειες και καταστάσεις διεθνών κρίσεων, 

είτε στις σχέσεις της Ένωσης µε τρίτες χώρες.  

 

Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ο µετασχηµατισµός του ρόλου της λεγόµενης 

«Τρόικας». Στο παρελθόν η προεδρία συνεργαζόταν µε την προηγούµενη και την 

επόµενη προεδρία µε κύριο σκοπό τη διασφάλιση της οµαλής µετάβασης αλλά και 

της συνοχής από τη µία προεδρία στην άλλη. Ωστόσο µετά την Συνθήκη του 

Άµστερνταµ η τρόικα ουσιαστικά µετασχηµατίστηκε, καθώς η Προεδρία άρχισε να 

συνεργάζεται µε τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ και τον Επίτροπο 

Εξωτερικών Σχέσεων καθώς και µε την επόµενη προεδρία αν αυτό κρινόταν 

απαραίτητο.  

 

Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων 

 Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τους Μόνιµους Αντιπροσώπους των 

Κρατών - Μελών. Στις συνεδριάσεις της  ΕΜΑ συµµετέχει και η Επιτροπή δια του 

Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα. Συνέρχεται σε εβδοµαδιαία βάση και προωθεί τα 

κυριότερα ζητήµατα σχετικά µε την ΚΕΠΠΑ. Συνεργάζεται κυρίως µε το Συµβούλιο 

Γενικών Υποθέσεων και την Πολιτική Επιτροπή και Επιτροπή Ασφάλειας. 

 

Πολιτική Επιτροπή και Επιτροπή Ασφάλειας. 

 Η επιτροπή συστήθηκε µε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το 

∆εκέµβριο του 1999 στο πλαίσιο των νέων διαρθρωτικών αλλαγών για την διαχείριση 

της ΕΠΑΑ. Αποτελείται από υπαλλήλους επιπέδου πρέσβεων, από τις µόνιµες 

αντιπροσωπείες των Κρατών - Μελών και από τη Γ.∆. Εξωτερικών Σχέσεων και είναι 

η µόνιµη στρατιωτικοπολιτική δοµή που αποτελεί τη βάση της αυτόνοµης και 

λειτουργικής αµυντικής πολιτικής της Ένωσης. Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα 

προσδιορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (2000β) ως ο κεντρικός µοχλός για 
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την ΚΕΠΠΑ. Η Πολιτική Επιτροπή και Επιτροπή Ασφάλειας µε τη Συνθήκη της 

Νίκαιας αντικατέστησε την Πολιτική Επιτροπή και αναδείχθηκε ως κύρια επιτροπή 

στήριξης της ΚΕΠΠΑ σε επίσηµο επίπεδο. Συνέρχεται µία φορά την εβδοµάδα και 

συχνότερα αν το απαιτούν οι περιστάσεις. Οι βασικές αρµοδιότητες της επιτροπής 

είναι:  

• η παρακολούθηση της διεθνούς κατάστασης σε σχέση µε την ΚΕΠΠΑ, 

• η παροχή συνδροµής στον καθορισµό πολιτικών της ΚΕΠΠΑ, 

• η παροχή πολιτικών κατευθύνσεων στην ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων 

και στην αντιµετώπιση καταστάσεων κρίσης. 

 

Η Οµάδα Ανταποκριτών 

 Η Οµάδα αποτελείται από υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τον 

συντονισµό της ΚΕΠΠΑ εντός των Υπουργείων Εξωτερικών. Ουσιαστικά ενεργεί ως 

βασικός µηχανισµός σύνδεσης µεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών και ασχολείται 

µε ζητήµατα των οµάδων εργασίας για τα οποία δεν έχει χρόνο η Πολιτική Επιτροπή 

και Επιτροπή Ασφάλειας να ασχοληθεί. Η οµάδα είναι επιφορτισµένη και µε τη 

διαβίβαση των µηνυµάτων προς τα Υπουργεία Εξωτερικών µέσω του ειδικού τέλεξ.  

Συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά το µήνα µε την συµµετοχή και της Επιτροπής. 

 

Οι Σύµβουλοι Relex  

Οι "Σύµβουλοι Εξωτερικών Σχέσεων" αποτελούν ένα ακόµα 

προπαρασκευαστικό όργανο, το οποίο έχει την ευθύνη του διαπυλωνικού 

συντονισµού, καθώς και των θεσµικών, νοµικών και θεµάτων προϋπολογισµού που 

αφορούν στην ΚΕΠΠΑ.  

 

Η Στρατιωτική Επιτροπή11 

 Έχει τη διεύθυνση όλων των στρατιωτικών ενεργειών στο πλαίσιο της Ε.Ε. 

Αποτελείται από τους Αρχηγούς ΓΕ.Ε.ΘΑ των Ενόπλων ∆υνάµεων των κρατών – 

µελών, εκπροσωπούµενους από τους στρατιωτικούς αντιπροσώπους τους στις 

Βρυξέλες. Να σηµειωθεί ότι η Συνθήκη της Νίκαιας παρέχει τη δυνατότητα στην 

Επιτροπή πολιτικής και Ασφάλειας να λαµβάνει υπό προϋποθέσεις, ορισµένες 

αποφάσεις εφαρµογής σε θέµατα διαχείρισης κρίσεων. 

                                                 
11 Απόφαση Συµβουλίου 2001/79/ΚΕΠΠΑ, L 27, 30-1-2001. 
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Το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ε.Ε.12 

 Αποτελείται από στρατιωτικούς εµπειρογνώµονες των κρατών – µελών 

αποσπασµένους στον Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου και αποτελεί υπηρεσία 

υπαγόµενη απευθείας στις εντολές του Ύπατου Εκπροσώπου. Η Επιτροπή είναι 

υπεύθυνη για την έγκαιρη προειδοποίηση, την αξιολόγηση των καταστάσεων και τον 

στρατηγικό σχεδιασµό των αποστολών διαχείρισης κρίσεων, συµπεριλαµβανοµένου 

του προσδιορισµού των εθνικών και πολυεθνικών ευρωπαϊκών δυνάµεων και για την 

εφαρµογή των αποφάσεων και των οδηγιών της Στρατιωτικής Επιτροπής. 

 

Οµάδες Εργασίας 

 Στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ λειτουργούν περίπου 30 οµάδες εργασίας, µόνιµες ή 

ad hoc που απασχολούνται µε θέµατα που αφορούν είτε διάφορες περιοχές, όπως π.χ. 

η Μέση Ανατολή, ή η κεντρική και νότια Αµερική ή µε ζητήµατα όπως ο ΟΑΣΕ, ο 

αφοπλισµός και τα ανθρώπινα δικαιώµατα ή ακόµα και µε επιχειρησιακά ζητήµατα. 

Οι µόνιµες οµάδες συνεδριάζουν τουλάχιστον µία φορά κατά την διάρκεια κάθε 

προεδρίας και υπολογίζονται 250 µε 300 συναντήσεις των οµάδων ετησίως. 

Αποτελούνται από ανώτατους διπλωµάτες και από ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής.    

 

Η Γενική Γραµµατεία 

 Με την Συνθήκη του Μάαστριχτ και την µεταλλαγή της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Συνεργασίας σε ΚΕΠΠΑ, η ανεξάρτητη Γραµµατεία της ΕΠΣ 

ενσωµατώθηκε στην Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου. Κύρια αρµοδιότητα της 

Γραµµατείας είναι η παροχή διοικητικής υποστήριξης. Με τη Συνθήκη του 

Άµστερνταµ ενισχύθηκε αυτός ο µηχανισµός της ΚΕΠΠΑ µε τη δηµιουργία µιας 

νέας θέσης και µιας νέας µονάδας. Η νέα θέση του Ύπατου Εκπρόσωπου για την 

ΚΕΠΠΑ, δηµιουργήθηκε για να ενισχύσει το προφίλ της εξωτερικής πολιτικής της 

Ε.Ε., αλλά και να της δώσει ένα ανθρώπινο πρόσωπο. 

      

Ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου εκτελεί τα καθήκοντα του Υπάτου 

Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ. Μέσα στις βασικές αρµοδιότητες του είναι να 

επικουρεί το Συµβούλιο σε θέµατα που αφορούν την ΚΕΠΠΑ συµβάλλοντας στη 

διατύπωση, στην προπαρασκευή και στην εφαρµογή των αποφάσεων. Όταν του 

                                                 
12 Απόφαση Συµβουλίου 2001/80/ΚΕΠΠΑ, L 27, 30-1-2001. 
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ζητείται από την προεδρία ενεργεί εξ ονόµατος του Συµβουλίου, διεξάγοντας 

πολιτικό διάλογο µε τρίτους, φροντίζοντας να βελτιώσει την ορατότητα και να 

αυξήσει τη συνοχή της ΚΕΠΠΑ.  

 

Αυτή η νέα θέση είχε ως συνέπεια την ανακατανοµή των καθηκόντων στους 

κόλπους του Συµβουλίου, καθώς η διοικητική διαχείριση της Γενικής Γραµµατείας 

ανατίθεται πλέον στον αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα. Αντίθετα, η θέσπιση της νέας 

θέσης δεν εµποδίζει το Συµβούλιο να διορίζει, όποτε το θεωρεί απαραίτητο, ειδικό 

αντιπρόσωπο στον οποίο µπορεί να αναθέτει εντολή σε σχέση µε επιµέρους πολιτικά 

θέµατα. Αυτό έχει ήδη γίνει αρκετές φορές: ειδικοί αντιπρόσωποι διορίστηκαν για 

παράδειγµα στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή, στην 

περιοχή των Μεγάλων Λιµνών στην Αφρική και στο πλαίσιο του συµφώνου 

σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

 

Η συνοχή της ΚΕΠΠΑ εξαρτάται από την αντίδραση των Κρατών - Μελών 

στις διεθνείς εξελίξεις. Μια συλλογική ανάλυση των διεθνών προκλήσεων και των 

συνεπειών τους, καθώς και η από κοινού µελέτη των αντίστοιχων πληροφοριών θα 

συνέβαλαν σε αποτελεσµατικότερη και λιγότερο διασπασµένη αντίδραση της 

Ένωσης. Με αυτή την προοπτική δηµιουργήθηκε, στους κόλπους της Γενικής 

Γραµµατείας του Συµβουλίου η Μονάδα Σχεδιασµού και Έγκαιρης 

Προειδοποίησης, που τέθηκε υπό την ευθύνη του Υπάτου Εκπροσώπου για την 

ΚΕΠΠΑ.  

 

Αποτελώντας τη µεγάλη καινοτοµία της συνθήκης του Άµστερνταµ, η µονάδα 

αποβλέπει στο να δώσει τη δυνατότητα στα Κράτη - Μέλη να δρουν µαζί σε επίπεδο 

διοικητικής µέριµνας και µ΄ αυτόν τον τρόπο, να αποκτήσουν έναν µεγαλύτερο ρόλο 

στη διεθνή σκηνή. Αποτελείται από 30 ειδικούς, προερχόµενους από τη Γενική 

Γραµµατεία του Συµβουλίου (3), από τα Κράτη - Μέλη (25), από την Επιτροπή (1) 

και από την ∆Ε.Ε. (1) και τα καθήκοντά της περιλαµβάνουν κυρίως: 

• την παρακολούθηση και την ανάλυση των εξελίξεων στους τοµείς της 

ΚΕΠΠΑ·  

• την αξιολόγηση των συµφερόντων της Ενωσης όσον αφορά την ΚΕΠΠΑ·  
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• την έγκαιρη διαπίστωση των γεγονότων, των δυνητικών πολιτικών κρίσεων ή 

των καταστάσεων που θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην 

ΚΕΠΠΑ·  

• την επεξεργασία λύσεων όσον αφορά την πολιτική που θα πρέπει να 

ακολουθήσει το Συµβούλιο. 

 

• Επιτροπή 

Παρά το γεγονός ότι από την έκθεση του Λονδίνου του 1981 για την 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία η Επιτροπή συµµετείχε στην υλοποίηση του έργου 

της εξωτερικής πολιτικής, ο διακυβερνητικός της χαρακτήρας καθιστούσε την 

Επιτροπή αδύναµη σε σχέση µε το κοινοτικό πλαίσιο. Αυτό διατυπώθηκε και στην 

Συνθήκη του Μάαστριχτ καθώς απόκτησε το δικαίωµα να παραπέµπει ζητήµατα και 

προτάσεις εξωτερικής πολιτικής στο Συµβούλιο. 

 

Ο ρόλος της Επιτροπής περιλαµβάνει το δικαίωµα να υποβάλλει προτάσεις 

νοµοθεσίας και την εκτέλεση του προϋπολογισµού. Έχει έτσι κάποια επιρροή στη 

διατύπωση και τον συντονισµό αυτής της πολιτικής «µεταξύ των πυλώνων». Η θέση 

της Επιτροπής είναι συνήθως ιδιαίτερα αδύναµη όταν τα ζητήµατα προς συζήτηση 

είναι αµιγώς πολιτικά ή όταν η προεδρία ασκείται από «µεγάλο» κράτος-µέλος µε 

ισχυρό Υπουργείο Εξωτερικών. Η επιρροή που ασκεί στην πραγµατικότητα η 

Επιτροπή σε συγκεκριµένα ζητήµατα πολιτικής εξαρτάται πάντοτε σε µεγάλο βαθµό 

από τις εκάστοτε περιστάσεις. Αν για παράδειγµα το θέµα αφορά δράσεις της 

ΚΕΠΠΑ µε χρήση µέσων πολιτικής της Ε.Ε., όπως η χρήση οικονοµικών κυρώσεων, 

η θέση της είναι ισχυρή διότι το Συµβούλιο µπορεί να ενεργήσει µόνο βάση πρότασης 

της Επιτροπής.   

 

• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ επιφύλαξε ένα περιορισµένο ρόλο για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Οι αντιπρόσωποι των κρατών – µελών προτίµησαν να διατηρήσουν την 

ΚΕΠΠΑ µέσα σε µία καθαρά διακυβερνητική δοµή, εκτός κοινοτικού πλαισίου, 

περιορίζοντας σηµαντικά την επιρροή του Κοινοβουλίου13Το άρθρο 21 της Συνθήκης 

για την Ε.Ε. προβλέπει ότι τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo εvηµερώvεται τακτικά από 
                                                 
13 ∆ηµοσθένης Μαµµωνάς, «Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ», 
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, τχ 19 (Μάιος 2002) 
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την Προεδρία και την Επιτροπή όσov αφορά την εξέλιξη της ΚΕΠΠΑ. To Ευρωπαϊκό 

Κoιvoβoύλιo έχει τη δυvατότητα vα υπoβάλλει επερωτήσεις και συστάσεις πρoς τo 

Συµβoύλιo και µια φoρά τo χρόvo vα διευθύvει µια συζήτηση για τηv πρόoδo της 

ΚΕΠΠΑ.  

 

Ο διάλoγoς σχετικά µε θέµατα εξωτερικής πoλιτικής είvαι εξάλλoυ µόvιµoς 

µεταξύ της επιτρoπής εξωτερικώv υπoθέσεωv, ασφάλειας και αµυvτικής πoλιτικής 

και της Επιτρoπής. Η επιτρoπή αvταλλάσσει συχvά απόψεις µε τη πρoεδρία τoυ 

Συµβoυλίoυ. Μέσω αυτoύ τoυ µηχαvισµoύ κατoχυρώvεται ότι λαµβάvovται δεόvτως 

υπόψηv oι θέσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ στo Συµβoύλιo Υπoυργώv. Μέλη 

τoυ Κoιvoβoυλίoυ µπoρoύv, µέσα στα πλαίσια της απoστoλής της Έvωσης, vα 

λάβoυv µέρoς σε διεθvής διασκέψεις. Στo πλαίσιo τωv µηvιαίωv oλoµελειώv 

λαµβάvει χώρα o κoιvoβoυλευτικός χρόvoς ερωτήσεωv για τηv εξωτερική πoλιτική 

και τηv πoλιτική ασφαλείας. Τo Κoιvoβoύλιo διαθέτει υπoεπιτρoπές oι oπoίες 

ασχoλoύvται µε τα αvθρώπιvα δικαιώµατα καθώς επίσης µε τηv ασφάλεια και τov 

αφoπλισµό. Επίσης διατηρεί επαφές µε τρίτες χώρες µέσω τωv διακoιvoβoυλευτικώv 

αvτιπρoσωπειώv τoυ. Απoστoλές παρατηρητώv έχoυv σταλεί π.χ. στη Ρωσία και τηv 

Παλαιστίvη για τηv επίβλεψη τωv εκλoγώv. Συχvά τo Κoιvoβoύλιo, σε έκτακτες 

συvεδριάσεις, θίγει θέµατα σχετικά µε τηv καταπάτηση τωv αvθρωπίvωv 

δικαιωµάτωv και παίρvει θέση σε καταστάσεις κρίσης της διεθvoύς πoλιτικής. Τα 

µέλη τoυ Κoιvoβoυλίoυ δίvoυv ιδιαίτερη πρoσoχή στηv πρoσχώρηση τωv χωρώv της 

Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης στηv Έvωση, στηv ειρηvευτική διαδικασία στηv 

πρώηv Γιoυγκoσλαβία και στηv παγίωση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη 

Μεσόγειo. 

  

Από τα παραπάνω εύκολα συµπεραίνουµε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

περιορίζεται σε ένα συµβουλευτικό ρόλο επί εξωτερικών θεµάτων. Συνεπώς το µόνο 

που µπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να αξιοποιήσει τους 

µηχανισµούς του, ώστε να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή και κυρίως το Συµβούλιο θα 

ζητήσουν πράγµατι τη γνώµη του και θα ακούσουν τις απόψεις του. Με την Συνθήκη 

του Άµστερνταµ δηµιουργήθηκε άλλος ένας µηχανισµός, η χρέωση των 

περισσοτέρων διοικητικών και λειτουργικών δαπανών της ΚΕΠΠΑ στον 

προϋπολογισµό της Ε.Ε.. Έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την δυνατότητα 
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ελέγχου σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής κατά τη διάρκεια της δηµοσιονοµικής 

διαδικασίας.  

 

• Πρεσβείες, Αντιπροσωπείες και Αποστολές 

Οι διπλωµατικές και προξενικές αποστολές των κρατών µελών και οι 

αντιπροσωπείες της Επιτροπής σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς διασκέψεις, καθώς και 

οι αντιπροσωπείες τους σε διεθνείς οργανισµούς, συνεργάζονται προκειµένου να 

εξασφαλίζεται η τήρηση και η εφαρµογή των κοινών θέσεων και των κοινών 

δράσεων που έχει υιοθετήσει το Συµβούλιο. Οι ανωτέρω εντείνουν τη συνεργασία 

τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες, προβαίνοντας σε κοινές αξιολογήσεις και 

συµβάλλοντας στην εφαρµογή των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 της 

συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 

Οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου συµβάλουν στη συνεχή ανάπτυξη 

διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για αρκετό χρονικό διάστηµα, στο πλαίσιο 

των οποίων οι πρεσβείες των Κρατών - Μελών της Ε.Ε. σε τρίτες χώρες και οι 

αντιπροσωπείες, που είναι συνδεδεµένες µε διεθνείς οργανισµούς, ανταλλάσσουν 

πληροφορίες και συντονίζουν δραστηριότητες. Για παράδειγµα οι πρεσβείες Κρατών 

- Μελών στον ΟΗΕ συναντώνται σε εβδοµαδιαία βάση για τον συντονισµό πολιτικών 

και υιοθετούν κοινή στάση στο 75% περίπου των ψηφοφοριών του Συµβουλίου 

Ασφαλείας.  
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5. Ο  µετασχηµατισµός  της  κοινής  εξωτερικής  πολιτικής  
από  µία  ∆ιακυβερνητική  Πολιτική  σε  µία  “sui generis” 
κοινοτική  πολιτική  µέσα  από  την  διαδικασία  λήψης  
απόφασης .  
 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων της ευρωπαϊκής οικοδόµησης, οι 

έννοιες της πολιτικής ένωσης, της κοινής εξωτερικής πολιτικής ή ακόµη και της 

κοινής άµυνας επανέρχονταν τακτικά στην ηµερήσια διάταξη, ως αποτέλεσµα της 

παρουσίασης διαφόρων πολιτικών προτάσεων.  Όµως µια κοινή εξωτερική πολιτική 

από την ΕΚ αντιµετώπιζε πολλά εµπόδια που εδράζονταν στην επιθυµία για 

αποκλειστική διαχείριση του τοµέα αυτού από τα Κράτη - Μέλη Οι αναλύσεις των 

νέο-ρεαλιστών και νέο-φιλελεύθερων δύσκολα µετακινούνται από τη λογική του 

κράτους ως κεντρικού, αποκλειστικού σχεδόν, παράγοντα πολιτικής και ασφάλειας 

µέσα σε ένα άναρχο διεθνές σύστηµα14. Χρειάστηκαν δε σηµαντικά γεγονότα στη 

διεθνή πολιτική σκηνή καθώς και η εκχύλιση του φαινόµενου της παγκοσµιοποίησης, 

για να ανατρέψει την παραπάνω λογική.  

 

Το βασικότερο πρόσκοµµα ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος 

και κατά συνέπεια δεν διαθέτει τους µακροπρόθεσµους στόχους για τον 

προσδιορισµό µιας «εθνικής εξωτερικής πολιτικής»15. ∆εν υπάρχει εθνική επικράτεια 

και τα πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά συµφέροντα της Ε.Ε. δεν είναι σαφώς 

καθορισµένα. Επίσης δεν πρέπει να παραβλέπουµε ότι πολλά κράτη – µέλη µε 

σηµαντική και κυρίως δυναµική παρουσία στην παγκόσµια σκηνή, δεν επιθυµούν να 

χάσουν τον έλεγχο σε κάποιο τοµέα πολιτικής που συνδέεται µε την εθνική επιρροή 

και ταυτότητα16. Τέλος ορισµένα κράτη – µέλη έχουν παραδοσιακούς δεσµούς µε 

συγκεκριµένα κράτη ανά τον κόσµο που δεν επιθυµούν να τους χαλάσουν17. 

 

Ανεξάρτητα λοιπόν από τις παραπάνω δυσκολίες στον ευαίσθητο τοµέα της 

πολιτικής, τα βήµατα από την Συνθήκη της Ρώµης µέχρι τις µέρες µας προς αυτό το 

στόχο ήταν µεγάλα και σηµαντικά. Το πρώτο βήµα όπως αναφέρθηκε σε 

                                                 
14 Μπότσιου Κων/να, «Οι νέες αντιλήψεις για την ασφάλεια και η εξέλιξη της ΚΕΠΠΑ» Ελληνική 
Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, τχ.20, ∆εκέµβριος 2002 
15 Neil Nugent, Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα 2004 
16 ο.π. 
17 ο.π. 
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προηγούµενα κεφάλαια, ήταν η ΕΠΣ η οποία λειτουργούσε σε διακυβερνητικό 

επίπεδο και εκτός των Κοινοτικών Συνθηκών. Γρήγορα δε, αναγνωρίστηκε η 

σηµασία της συνεργασίας στον τοµέα αυτό από τα κράτη – µέλη και εντάχθηκε στον 

τίτλο ΙΙΙ της Ε.Ε.Π όµως δεν ενσωµατώθηκε στις Συνθήκες. Ο λόγος απλός: τα κράτη 

– µέλη δεν ήθελαν να επιτρέψουν να εφαρµόζονται στην εξωτερική πολιτική οι 

συνήθεις κοινοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων18. Έτσι η ΕΠΣ παρέµεινε να έχει 

χαλαρό χαρακτήρα σε σύγκριση µε την πλειονότητα των άλλων Ευρωπαϊκών 

Πολιτικών αφού όποιο κράτος επιθυµούσε συµµετείχε σε ανεξάρτητες 

δραστηριότητες χωρίς να µπορεί κανείς να το εµποδίσει. 

 

Όµως πολύ σύντοµα διεφάνει η ανάγκη της ΕΚ για ένα πιο ενεργό ρόλο στη 

σκακιέρα της διεθνούς πολιτικής. ∆εν επιτρεπόταν σε ένα «οικονοµικό γίγαντα» για 

σοβαρά θέµατα εξωτερικής πολιτικής να προβαίνει απλά σε γενικόλογες δηλώσεις. Η 

αλλαγή στις απόψεις των κρατών – µελών και η στροφή από διακυβερνητική σε µια 

sui generic κοινοτική πολιτική προέκυψε από γεγονότα που συνέβησαν στο τέλος της 

δεκαετίας του ’80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και άλλαξαν το διεθνές 

πολιτικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόταν η Ένωση19. Σηµαντικότερο από όλα, το τέλος 

του ψυχρού πολέµου µε την κατάρρευση του κοµµουνισµού στη Σοβιετική Ένωση 

και στα κράτη του ανατολικού µπλόκ. Έτσι η Κοινότητα χωρίς το δίλληµα του να 

συµµαχήσει µε µία εκ των δύο υπερδυνάµεων, βρέθηκε στην αλλαγή της βάσης 

ισχύος µε την πυρηνική και στρατιωτική δύναµη να χάνουν τη σηµασία τους και την 

οικονοµική ισχύ και την γεωστρατηγική θέση να διαδραµατίζουν σηµαντικότερο 

ρόλο. Ακολούθησε η επανένωση της Γερµανίας,  η οποία ενέτεινε τις πιέσεις στο 

µέτωπο της εξωτερικής πολιτικής, όπως και στο µέτωπο της οικονοµικής και 

νοµισµατικής ένωσης, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο στην ΕΚ στο οποίο 

η Γερµανία θα έχει σαφή θέση και µε το οποίο θα είναι στενά συνδεδεµένη. 

 

Ο πρώτος πόλεµος του Κόλπου το 1990-91 µε τα γεγονότα που οδήγησαν σε 

αυτόν, έδειξαν ότι η αποτελεσµατικότητα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας θα 

παρέµενε περιορισµένη εάν η πολιτική ασφάλειας και άµυνας εξακολουθούσε να 

είναι αποκοµµένη από την εξωτερική πολιτική. Αυτό δε που έκανε ορατή την 

ανεπάρκεια σε ό,τι αφορά στην προετοιµασία, την έγκαιρη προειδοποίηση και την 
                                                 
18 Neil Nugent, Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα 2004 
19 ο.π. 
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κινητοποίηση της Ε.Κ. ήταν η διάσπαση της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας 

µετά το 1991 και οι εχθροπραξίες που ακολούθησαν στα Βαλκάνια. Η ανεπάρκεια 

που επέδειξε η Ε.Ε. στην πρόληψη και αντιµετώπιση των παραπάνω κρίσεων, 

οδήγησαν τους ευρωπαίους  στην δηµιουργία του δεύτερου Πυλώνα του Ευρωπαϊκού 

οικοδοµήµατος και της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. 

 

Η ΚΕΠΠΑ -τόσο προς τον αριθµό όσο και ως προς την ποικιλία των δρώντων 

στο πλαίσιο της-, ξεκίνησε από ένα εκλεπτυσµένο σύστηµα των αρχών της δεκαετίας 

του ’90, το οποίο στην πορεία εξελίχθηκε σε µεγαλύτερη θεσµική συνεργασία µεταξύ 

των εθνικών και κοινοτικών δρώντων. Σε διοικητικό επίπεδο δε, παρατηρείται µια 

αυξανόµενη τάση να συγκεντρωθεί και να δραστηριοποιηθεί στις Βρυξέλλες ένας 

ολόκληρος διπλωµατικός µηχανισµός για την αντιµετώπιση όλων των ζητηµάτων της 

εξωτερικής δράσης της Ε.Ε. 

 

Η πολιτική παραγωγή της σηµερινής ΚΕΠΠΑ έχει αυξηθεί σηµαντικά σε 

σύγκριση µε αυτό που παρήγαγε προηγουµένως η ΕΠΣ. Τόσο από πλευράς 

ποσότητας (ηµερησία διάταξη) όσο και ποιότητας (διαφοροποίηση οργάνων και 

περιεχοµένων) οι διαφορές είναι εµφανείς. Στην πρώτη περίοδο ισχύος της ΕΠΣ η 

«οµοφωνία» περιοριζόταν στην αραβοϊσραηλινή διαµάχη και η Σύσκεψη για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ενώ στη σηµερινή ηµερησία διάταξη της 

ΚΕΠΠΑ συνυπάρχουν όλα τα παγκόσµια θέµατα20. 

 

Σε σύγκριση µε µια αυξανόµενη παραγωγή τα πραγµατικά πρότυπα λήψης 

αποφάσεων της ΚΕΠΠΑ χαρακτηρίζονται από ένα διακυβερνητικό ύφος. Η 

κατευθυντήρια αρχή της παλαιότερης ΕΠΣ ήταν ο συναινετικός κανόνας και έτσι έχει 

παραµείνει στην «ώριµη» πια ΚΕΠΠΑ. Οι ελπίδες για να επιτευχθεί διαδικασία 

λήψης απόφασης µε το πλειοψηφικό σύστηµα δεν έχουν πραγµατοποιηθεί. Αν 

εξετάσουµε διάφορες περιπτώσεις θα παρατηρήσουµε ότι σχεδόν πάντα, τα Κράτη – 

Μέλη φαίνονται να δραστηριοποιούνται για να αντιµετωπίσουν διάφορες κρίσεις και 

να επιστήσουν την προσοχή, αλλά δεν κατάφεραν να αναπτύξουν συνεκτικές θέσεις. 

Παρά την εµπειρία σε αυτό τον τρόπο διακυβέρνησης είναι δύσκολο να διακρίνουµε 

                                                 
20 M. Holland, Common Foreign and Security Policy: The Record and Reforms, London 1997 
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πρόοδο στην δράση σε θέµατα διαχείρισης υψηλής πολιτικής21. Η περίπτωση της 11ης 

Σεπτεµβρίου έδειξε για µια ακόµα φορά τον υψηλό βαθµό δραστηριότητας µε χαµηλό 

βαθµό συνεκτικότητας. 

 

Οι ∆ιακυβερνητικές ∆ιασκέψεις των τελευταίων δέκα ετών έχουν 

δηµιουργήσει ένα παράδοξο: Ενώ υιοθετούν σηµαντικά ενοποιητικά βήµατα, δεν 

αγγίζουν παρά µόνο επιφανειακά τα κεντρικά ερωτήµατα µιας πραγµατικής πολιτικής 

ένωσης. Ενοποιητικά βήµατα λαµβάνουν χώρα, αλλά το κατά πόσο αυτό θα οδηγήσει 

ή δεν θα οδηγήσει στην πραγµάτωση µιας πραγµατικής Πολιτικής ολοκλήρωσης είναι 

ερώτηµα που δεν µπορούµε ακόµη να απαντήσουµε µε βεβαιότητα. 

 

Το ερώτηµα όµως που πιθανόν να κυριαρχήσει στο προσεχές µέλλον είναι εάν 

η Ε.Ε. θα µετατραπεί από ένα µέσο παίχτη σε µείζονα παράγοντα στους τοµείς της 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Με την πάροδο του χρόνου 

ενισχύονται οι µηχανισµοί για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, εξακολουθούν όµως να 

έχουν κατά βάση διακυβερνητικό χαρακτήρα. Όπως έχουν αναφέρει αρκετοί 

παρατηρητές, η ΚΕΠΠΑ έχει «Βρυξελλοποιηθεί»22 µε την δηµιουργία του Ύπατου 

Επροσώπου – Υπουργού Εξωτερικών και της Πολιτικής Επιτροπής και Επιτροπής 

Ασφάλειας, αλλά έχει «κοινοτικοποιηθεί» ελάχιστα µε την έννοια ότι δεν υπόκειται 

σε υπερεθνικά κίνητρα και υπερεθνική λήψη αποφάσεων, εποπτεία και έλεγχο 

εφαρµογής23. Συµπερασµατικά η ανάπτυξη µεγαλύτερης θεσµικής ικανότητας δεν 

είναι από µόνη της αρκετή για την τελειοποίηση της ΚΕΠΠΑ24. 

 

                                                 
21 G. Edwards, “The Polential and Limits of CFSP: the Yugoslav example” 
22 Α. Πασσάς, «Η ΚΕΠΠΑ ως µέτρο και όριο της θεσµικής εξέλιξης της Ε.Ε: από την 
«αποεθνικοποίηση» στη «βρυξελοποίηση» και την «οµοσπονδιακή ένταση», Τετράδια Πολιτικής 
Επιστήµης τχ 1/2002 
23 Neil Nugent, Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα 2004 
24 Fraser Cameron 1998 
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6. Το  Ευρωπαϊκό  Σύνταγµα .  Προοπτικές  και  κατευθύνσεις .   
 
 
 Το άρθρο Ι-12 παρ. 4 της Συνταγµατικής Συνθήκης παρέχει στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αρµοδιότητα να καθορίζει και να θέτει σε εφαρµογή µια Κοινή Εξωτερική 

Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), συµπεριλαµβανοµένου του 

προοδευτικού καθορισµού κοινής αµυντικής πολιτικής. Αυτή η πολιτική βασίζεται 

«στην ανάπτυξη της αµοιβαίας πολιτικής αλληλεγγύης των κρατών µελών, στον 

προσδιορισµό ζητηµάτων γενικού ενδιαφέροντος και στην επίτευξη διαρκώς 

µεγαλύτερου βαθµού σύγκλισης των δράσεων των κρατών µελών». 

 

Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

Σύνταγµα εισάγει δύο κύριες τροποποιήσεις που είναι ο ορισµός Υπουργού 

Εξωτερικών της Ένωσης και η εγκαθίδρυση µιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής 

δράσης. Ο υπουργός Εξωτερικών θα συµβάλλει στην κατάρτιση της ΚΕΠΠΑ και θα 

είναι υπεύθυνος για την εκτέλεσή της. Θα αναλάβει τα καθήκοντα εξωτερικής 

εκπροσώπησης της ΚΕΠΠΑ που προς το παρόν ασκεί η Προεδρία της Ε.Ε.. Θα 

αναλάβει επίσης τον συντονισµό των δράσεων των κρατών µελών στους κόλπους των 

διεθνών οργανώσεων. 

 

Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, η Επιτροπή δεν θα διαθέτει πλέον αρµοδιότητα 

υποβολής προτάσεων σχετικά µε την ΚΕΠΠΑ. Θα µπορεί ωστόσο να παρεµβαίνει 

προς υποστήριξη πρωτοβουλίας του Υπουργού Εξωτερικών. Όσον αφορά τη λήψη 

αποφάσεων το Σύνταγµα απλοποιεί τη διαδικασία αυτή έτσι ώστε η Ευρώπη των 

εικοσιπέντε να µπορεί να λειτουργεί αποτελεσµατικά.  

 

Το Συµβούλιο των Υπουργών θα συνεχίζει να αποφασίζει µε οµοφωνία στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων και τα Κράτη - Μέλη συνεπώς θα διαθέτουν πάντα 

δικαίωµα αρνησικυρίας. Στις περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται η ψηφοφορία µε ειδική 

πλειοψηφία, όλα τα Κράτη - Μέλη θα µπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους να 

αντιταχθούν στη λήψη απόφασης. Ωστόσο, εφεξής πρέπει να επικαλούνται 

«ζωτικούς» λόγους εθνικής πολιτικής και όχι απλώς «σηµαντικούς», όπως ισχύει 

σήµερα. Σε αυτή τη διαδικασία το Σύνταγµα εισάγει ένα νέο ορισµό: µια απόφαση 

λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο όταν εξασφαλίζει την πλειοψηφία 
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του 55% των µελών του Συµβουλίου και αντιπροσωπεύει Κράτη - Μέλη που 

συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον 65% του πληθυσµού της Ένωσης. Το σύστηµα 

αυτό της «διπλής πλειοψηφίας» περιορίζει την εξουσία της εµπλοκής των κρατών και 

διευκολύνει τη λήψη των αποφάσεων.  
 

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας που συνεχίζει να αποτελεί 

εγγενές στοιχείο της ΚΕΠΠΑ, περιλαµβάνει την προοδευτική χάραξη κοινής 

αµυντικής πολιτικής της Ένωσης. Στόχος της είναι να οδηγήσει στη διαµόρφωση µιας 

κοινής άµυνας όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο λάβει σχετική απόφαση µε οµοφωνία.  

  

Οι διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε τον τοµέα 

της άµυνας έχουν ενισχυθεί σηµαντικά, αφενός, από τις διατάξεις γενικής εφαρµογής 

που αφορούν όλα τα Κράτη - Μέλη και αφετέρου από τις διατάξεις που επιτρέπουν 

σε µια οµάδα κρατών να προχωρήσει ταχύτερα από τα υπόλοιπα, όσον αφορά 

ορισµένα ζητήµατα σχετικά µε την ασφάλεια και την άµυνα. 

 

 Στα µέτρα γενικής εφαρµογής το Σύνταγµα εισάγει µια ρήτρα αλληλεγγύης 

σύµφωνα µε την οποία εάν ένα κράτος µέλος δεχθεί τροµοκρατική επίθεση ή πληγεί 

από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, τα υπόλοιπα Κράτη - Μέλη του παρέχουν 

αρωγή. Σε αυτήν την περίπτωση η Ένωση κινητοποιεί όλα τα µέσα που διαθέτει, 

συµπεριλαµβανοµένων των στρατιωτικών µέσων που θέτουν στη διάθεσή της τα 

Κράτη - Μέλη, προκειµένου να παράσχει συνδροµή στο σχετικό κράτος µέλος. Το 

Σύνταγµα θεσπίζει επίσης µια ρήτρα αµοιβαίας συνδροµής σε περίπτωση που ένα 

από τα Κράτη - Μέλη δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του. Στην περίπτωση αυτή 

τα άλλα Κράτη - Μέλη του παρέχουν βοήθεια και συνδροµή µε όλα τα µέσα που 

έχουν στη διάθεσή τους.  

 

Αναφορικά µε τις Ενισχυµένες Συνεργασίες σύµφωνα µε το Σύνταγµα, το 

Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να αναθέτει την εκτέλεση στρατιωτικής αποστολής 

σε οµάδα Κρατών - Μελών που επιθυµούν και διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες 

για µια τέτοιου είδους αποστολή. Αυτά τα Κράτη - Μέλη, µε τη συµµετοχή του 

υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, συµφωνούν µεταξύ τους ως προς τη διαχείριση 

της αποστολής.  Εξάλλου, και µε σκοπό τη βελτίωση και τον εξορθολογισµό των 

στρατιωτικών δυνατοτήτων των κρατών µελών, το Σύνταγµα προβλέπει τη σύσταση 
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Ευρωπαϊκού Οργανισµού στον τοµέα της ανάπτυξης των αµυντικών δυνατοτήτων, 

της έρευνας, των προµηθειών και των εξοπλισµών. Αυτός ο Οργανισµός, που 

ονοµάζεται Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας θα τεθεί υπό την εξουσία του 

Συµβουλίου των Υπουργών και θα είναι ανοικτός σε όλα τα Κράτη - Μέλη που 

επιθυµούν να συµµετέχουν σε αυτόν. 

 

 Τέλος, µε το Σύνταγµα εισάγεται η προσφυγή σε ενισχυµένη συνεργασία στον 

τοµέα της ασφάλειας και της άµυνας, κάτι που δεν υπάρχει σήµερα στη Συνθήκη της 

Ε.Ε.. Οι σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος προβλέπουν τη δυνατότητα καθιέρωσης 

µόνιµης διαρθρωµένης συνεργασίας µεταξύ των Κρατών - Μελών που πληρούν τα 

κριτήρια και προσυπογράφουν τις δεσµεύσεις σχετικά µε τις στρατιωτικές δυνάµεις 

στα πλαίσια ενός µελλοντικού πρωτοκόλλου που θα επισυνάπτεται στο Σύνταγµα. 

Αυτό αποτελεί αναµφίβολα σηµαντική πρόοδο συγκριτικά µε τις σηµερινές διατάξεις 

της Συνθήκης της Ε.Ε. σχετικά µε την ΚΕΠΠΑ. ∆εδοµένων των διεθνών εξελίξεων, η 

καθιέρωση θεσµών και διαδικασιών που να οδηγούν στη διαµόρφωση κοινής 

ευρωπαϊκής πολιτικής για τα κρίσιµα ζητήµατα της ασφάλειας, της σταθερότητας και 

της ειρήνης αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 
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7.  ΚΕΠΠΑ  & Ελληνικό  Υπουργείο  Εξωτερικών .  
 

H Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν µία από τις χώρες που υποστηρίζουν ένθερµα την 

ανάπτυξη µίας Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας για την 

Ένωση, συµπεριλαµβανοµένης της ανάδειξης µιας ευρωπαϊκής ταυτότητας στον 

τοµέα της άµυνας.  Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε καθ' όλη τη διάρκεια της σχετικής 

εξελικτικής διαδικασίας (µέσα από τις ∆ιακυβερνητικές ∆ιασκέψεις που οδήγησαν 

στη σύναψη των Συνθηκών του Μάαστριχτ, του Αµστερνταµ και της Νίκαιας), την 

ανάγκη εξοπλισµού της Ένωσης µε µία αξιόπιστη και ισχυρή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφάλειας, η οποία να διαθέτει το απαραίτητο θεσµικό πλαίσιο, τη συνοχή 

και συνεκτικότητα, καθώς και τα επιχειρησιακά εργαλεία για την ανάδειξη του ρόλου 

της Ένωσης στη διεθνή σκηνή. 

 

Η χώρα µας µε σταθερό πνεύµα κοινοτικής αλληλεγγύης, συµµετέχει σε όλες 

τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και συµβάλλει ουσιαστικά στη 

διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, ιδιαίτερα σε περιοχές που 

άπτονται του άµεσου γεωγραφικού της περίγυρου (Βαλκάνια, Μ. Ανατολή, 

Μεσόγειος, Καύκασος), µε στόχο την εξάλειψη των υφιστάµενων εστιών 

συγκρούσεων και την εµπέδωση της ειρήνης και της ασφάλειας. 

 

Για το σκοπό αυτό, αλλά και για την διαχείριση των καθηµερινών θεµάτων 

που ανακύπτουν στο επίπεδο των εν ισχύ θεσµικών οργάνων και αρµοδιοτήτων της 

Κ.Ε.Π.Π.Α, λειτουργούν στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ειδικές ∆ιευθύνσεις 

µε αντικείµενο την παρακολούθηση των εξελίξεων και τη διαµόρφωση των 

ελληνικών θέσεων στα ζητήµατα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 

Στο πλαίσιο της Α’ Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων, λειτουργεί η 

Α.11 ∆ιεύθυνση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 

(Κ.Ε.Π.Π.Α) η οποία είναι η καθ’ ύλην αρµόδια οργανική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου 

Εξωτερικών για τον χειρισµό των θεµάτων που άπτονται των αντικειµένων της 

Κ.Ε.Π.Π.Α. 
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Της παραπάνω ∆ιεύθυνσης προΐσταται ∆ιευθυντής, ο οποίος φέρει 

Πρεσβευτικό Βαθµό   (Πρέσβης  ή  Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ και Β΄) και 

συνεπικουρείται στην εκτέλεση των καθηκόντων του από Υποδιευθυντή, που 

συνήθως έχει το Βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄.  Ο Υποδιευθυντής εκτελεί 

ταυτόχρονα και τα καθήκοντα του Ευρωπαίου Ανταποκριτή, κάτι το οποίο σηµαίνει 

ότι είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ της ∆ιεύθυνσης και των θεσµικών Οργάνων στις 

Βρυξέλλες.  

 

Ο Υποδιευθυντής της ∆ιεύθυνσης επικουρείται στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του ως Ευρωπαίου Ανταποκριτή από τον Τµηµατάρχη  Κ.Ε.Π.Π.Α (µε 

Βαθµό και αυτός Συµβούλου Πρεσβείας Α’, αλλά νεότερο του Υποδιευθυντή), ο 

οποίος λειτουργεί και ως αναπληρωτής του. Ο Τµηµατάρχης είναι επίσης υπεύθυνος 

για την διεκπαιρέωση όλων των διοικητικών και γραφειοκρατικών ζητηµάτων που 

άπτονται του αντικειµένου της Κ.Ε.Π.Π.Α. 

 

Την ∆ιεύθυνση υποστηρίζουν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άµυνας και 

Ασφάλειας συνήθως δύο ή τρία στελέχη του διπλωµατικού κλάδου, µε Βαθµό 

Γραµµατέα Πρεσβείας Β’ και Γ’, τα οποία χειρίζονται τις υποθέσεις που έχουν να 

κάνουν µε την συγκεκριµένη παράµετρο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφάλειας.  

 

Η συγκεκριµένη ∆ιεύθυνση µπορεί να πλαισιώνεται και από Υπάλληλους του 

κλάδου Εµπειρογνωµόνων. Πρόκειται για ειδικευµένα στελέχη στο αντικείµενό τους, 

τα οποία συγκροτούν ξεχωριστή Επετηρίδα Υπαλλήλων και τα οποία βέβαια δεν 

ασκούν τις ίδιες αρµοδιότητες µε αυτές των υπαλλήλων του ∆ιπλωµατικού Κλάδου. 

 

Τέλος, στη παραπάνω ∆ιεύθυνση λειτουργεί τµήµα Αρχείου και Γραµµατεία, 

η οποία πλαισιώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Ασφαλώς είναι αυτονόητο ότι η ∆ιεύθυνση διαθέτει όλο εκείνο τον απαραίτητο 

µηχανισµό ασφαλούς µετάδοσης δεδοµένων και επικοινωνιών, ώστε να 

διευκολύνεται στην αποστολή της. 
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Παράλληλα µε την Α.11. ∆ιεύθυνση ΚΕΠΠΑ λειτουργεί στο πλαίσιο της Γ’ 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εξωτερικών, η Γ.1 ∆ιεύθυνση 

Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων.   

 

Η συγκεκριµένη  ∆ιεύθυνση είναι επιφορτισµένη µε τα υπόλοιπα θέµατα που 

άπτονται των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία εκτείνονται 

σ’ ένα µεγάλο εύρος ζητηµάτων που έχει να κάνει:  

α)  µε τα θέµατα  ∆ιεύρυνσης της Ε.Ε,  

β)  µε τις σχέσεις της Ε.Ε µε την Αφρική, την Ασία, την Ωκεανία  και την Αµερική, 

γ)  µε τις σχέσεις της Ε.Ε µε τις Η.Π.Α, τον Καναδά, την Ρωσία, την Κ.Α.Χ και την 

Ε.Ο.Χ, 

δ)  µε τις σχέσεις της Ε.Ε µε τα ∆υτικά Βαλκάνια, 

ε)  µε την Ευρωµεσογειακή Συνεργασία, 

στ)  µε τις σχέσεις της Ε.Ε µε τις χώρες Α.Κ.Ε, την Λατινική Αµερική και τη Σ.Σ.Κ. 

 

Οι παραπάνω τοµείς καλύπτονται από στελέχη του ∆ιπλωµατικού Κλάδου και 

του Κλάδου Εµπειρογνώµων, καθώς και ορισµένες φορές από Ειδικούς Επιστήµονες. 

Ο ∆ιευθυντής της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης φέρει Πρεσβευτικό Βαθµό, ενώ οι 

επικεφαλής των τοµέων τον Βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄ ή του Γραµµατέα 

Πρεσβείας Α’. 

 

Τέλος πρέπει να επισηµανθεί ότι µετά από είκοσι πέντε χρόνια συµµετοχής 

στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, η Ελλάδα, έχει αναπτύξει έναν 

επαρκή θεσµικό µηχανισµό, τόσο εντός Ελλάδας όσο και στη Μόνιµη 

Αντιπροσωπεία µας στις Βρυξέλλες, ο οποίος µπορεί και συµµετέχει, αξιολογεί και 

κατευθύνει επαρκώς την πολιτειακή και την πολιτική ηγεσία της χώρας σε αποφάσεις 

εντός των διακηρυγµένων στόχων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Τα µέσα και 

το ανθρώπινο δυναµικό κρίνονται επαρκή προκειµένου να υπηρετήσουν τα 

συµφέροντα της χώρας στον τοµέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας. 
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8.  Συµπεράσµατα .  
 

Στο ξεκίνηµα του 21ου αιώνα η Ε.Ε. επιθυµεί να αφήσει στην άκρη τα όρια 

της λεγόµενης «εµπορικής» ένωσης και να στρέψει όλες της τις ενέργειες προς την 

καθιέρωση της ως «πολιτικής» δύναµης25. Η Ένωση µετά τις αλλαγές της δεκαετίας 

του ’90 και της νέας δοµής του κόσµου, όπως αυτός φαίνεται να διαµορφώνεται στον 

νέο αιώνα, θέλει να αλλάξει την εικόνα της και στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής 

και ασφάλειας. Η Ένωση χρειάζεται περισσότερα µέσα και καλύτερα καθορισµένους 

στόχους ώστε να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τη νέα κατάσταση που 

διαµορφώθηκε στην ήπειρό µας, και πέραν αυτής.  

 

Ο παραδοσιακός διαχωρισµός ανάµεσα σε «πολιτικά» και «µη πολιτικά» 

θέµατα όπου καίρια ζητήµατα, όπως η εξωτερική πολιτική, εντάσσονται αυτοµάτως 

στη δεύτερη κατηγορία, τη λεγόµενη «κατηγορία θεµάτων υψηλής πολιτικής»26, 

φαίνεται πλέον να κλονίζεται στις αναζητήσεις της Ε.Ε. για τη µελλοντική της 

πορεία. 

    

Οι προσπάθειες για τη διαµόρφωση µιας κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής 

πολιτικής έχουν ήδη πίσω τους µια ιστορία τριάντα χρόνων, γεµάτη από συναντήσεις, 

επιτροπές και συµβούλια καθώς και ένα µακρύ κατάλογο κοινών θέσεων και 

δηλώσεων που όµως πολύ µικρή επίδραση φαίνεται να είχαν, τουλάχιστον µέχρι 

πρόσφατα, στις διεθνείς εξελίξεις. ∆ιπλωµατική ρητορεία ως υποκατάστατο µιας 

κοινής πολιτικής; Η περιγραφή αυτή δεν απέχει δυστυχώς και πολύ από την 

πραγµατικότητα, όπως έχει αποδειχθεί επανειληµµένα στο Μεσανατολικό αλλά και 

µε την εξέλιξη της Γιουγκοσλαβικής τραγωδίας27. Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι 

υπάρχουν και πολλοί σοβαροί πολιτικοί λόγοι που εµποδίζουν και αποδυναµώνουν 

την ιδέα της ΚΕΠΠΑ, προεξαρχούσης της «ειδικής σχέσης» των βρετανών µε τους 

Αµερικανούς -ασχέτως των εργατικών ή συντηρητικών τους φρονηµάτων- αλλά και 

του γενικότερου ευρω-σκεπτικισµού άλλων µελών -σε µικρότερο φυσικά επίπεδο- 

όπως των Ολλανδών και των ∆ανών. Βεβαίως παραµένουν και οι παραδοσιακές 

                                                 
25 Κ. Κεντρωτής, Ο Μίτος της ΚΕΠΠΑ και των Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα 
2003. 
26 Π. Ήφαιστος, Θεωρίες διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Αθήνα 1999. 
27 Λ. Τσούκαλης, «Οι µάγειροι της Ντάουνινγκ Στρητ», εφ. Καθηµερινή, 11 Νοεµβρίου 2001. 
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κρατοκεντρικές απόψεις, µε τη βεστφαλιανή έννοια του όρου, που δυσκολεύουν την 

περαιτέρω κοινοτικοποίηση. 

 

∆ύο υπήρξαν µέχρι σήµερα οι µεγάλοι άξονες εσωτερικής διαφοροποίησης 

των χωρών-µελών της 'Ένωσης ως προς τη διαµόρφωση µιας κοινής εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ο πρώτος άξονας αφορά στη µορφή και το 

θεσµικό σχήµα αυτής της κοινής πολιτικής. Ξεκινά από την καθαρά διακυβερνητική 

συνεργασία και φθάνει µέχρι το λεγόµενο Κοινοτικό µοντέλο, µε συγκεκριµένους 

κανόνες, ισχυρά θεσµικά όργανα και πλειοψηφικό σύστηµα στη λήψη των 

περισσοτέρων αποφάσεων. Ο δεύτερος άξονας αφορά στις σχέσεις Ευρώπης και 

Αµερικής. Πόσο θέλει ή µπορεί η Ε.Ε. να διαφοροποιηθεί από την ηγέτιδα δύναµη 

της Ατλαντικής συµµαχίας; Για να το πούµε µε διαφορετικά λόγια, τι συνεπάγεται η 

διαµόρφωση µιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ως προς το συσχετισµό δυνάµεων στο 

εσωτερικό της Ατλαντικής συµµαχίας; Μπορεί η σχέση Αµερικής και Ευρώπης να 

µετατραπεί από µια σχέση ηγέτη και ακόλουθου σε µια σχέση ισότητας και 

συµπληρωµατικότητας; 

 

Αν επικεντρωθούµε στον πρώτο άξονα, στο θεσµικό σχήµα, θα 

διαπιστώσουµε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες όλο αυτά τα χρόνια δεν µπόρεσαν να 

«συµφωνήσουν» σε αυτό που λέµε θεσµικό µοντέλο µε αποτέλεσµα η σηµερινή 

µορφή της ΚΕΠΠΑ να είναι «προϊόν» συµβιβασµού. Οι µεγάλοι ενδιαφέρονταν 

συνήθως για διακυβερνητικές µορφές συνεργασίας στις οποίες θεωρούσαν ότι οι ίδιοι 

θα παίξουν ηγετικό ρόλο. Αυτή η παρατήρηση ισχύει µε σχεδόν απόλυτο τρόπο για 

τη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία. Η Γερµανία και η Ιταλία δεν είχαν ανάλογες 

φιλοδοξίες, ενώ αντίθετα έδειχναν µεγαλύτερη προσήλωση στο Κοινοτικό µοντέλο. 

Οι µικροί και µεσαίοι αντιλαµβάνονταν συνήθως, αν και όχι πάντοτε, ότι οι 

διακυβερνητικές µορφές συνεργασίας ευνοούν τους µεγάλους. Όµως δεν µπορείς να 

επιδιώκεις µια ισχυρή ΚΕΠΠΑ και ταυτόχρονα να επιµένεις στη διατήρηση και 

συχνή χρήση του εθνικού βέτο.  

                               

Μια Κοινή Εξωτερική Πολιτική της Ε.Ε., παρά τους κρατικούς σχεδιασµούς,  

θα πρέπει να στοχεύει στην προάσπιση των αξιών οι οποίες συνιστούν την ουσία της 

Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να συµβάλει στην ασφάλεια της ηπείρου και της 

άµεσης περιφέρειάς της µε την πρόληψη και την εξάλειψη των αιτιών των κρίσεων. Η 



ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 41

άσκηση της ΚΕΠΠΑ οριοθετείτε από τα απαραβίαστα πλαίσια που καθορίζουν η 

αναγνώριση, ο σεβασµός και η εγγύηση των ρυθµίσεων του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Αυτά 

τα πλαίσια θα αποτελέσουν το ενιαίο νοµικό σύστηµα οριοθέτησης της ΚΕΠΠΑ η 

οποία θα δρα στη βάση καταστατικών αρχών συµφωνηθεισών ανάµεσα στα όργανα 

και τα Κράτη-Μέλη της Ένωσης. 

  

Η προοπτική µιας πραγµατικά κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας προϋποθέτει:  

α) την αποσαφήνιση των γενικών αρχών και στόχων µε γνώµονα τη σταδιακή 

διαµόρφωση κοινών θεµελιωδών συµφερόντων και  

β) την ανάπτυξη πρακτικών µέτρων θεσµικού και διαδικαστικού χαρακτήρα που θα 

συµβάλουν στην εντονότερη "κοινοτικοποίηση" του σηµερινού συστήµατος της 

ΚΕΠΠΑ και θα την καθιστούν ικανή να προστατεύει την εδαφική ακεραιότητα και τα 

εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.  

 

Οι διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στην 

ΚΕΠΠΑ δηµιούργησαν υψηλές προσδοκίες. Αλλά προκάλεσαν επίσης σηµαντική 

απογοήτευση, οφειλόµενη στις αδυναµίες της. Ίσως αυτό να οφείλεται στην έλλειψη 

αναγκαίας πολιτικής βούλησης για τη διαµόρφωση κοινών θέσεων και την ανάληψη 

κοινών δράσεων, καθώς και στη σηµερινή δοµή της σε πυλώνες, µε όλες τις ατέλειες 

που την συνοδεύουν.  

 

Υποστηρίζεται συνεπώς, η προσέγγιση του Β΄ προς τον Α΄ πυλώνα, δηλαδή 

την µερική κοινοτικοποίησή του, η οποία συνεπάγεται, περισσότερη συνοχή σε όλες 

τις πτυχές της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και ευρύτερη συµµετοχή των 

κοινοτικών θεσµών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαδραµατίζει πιο ενεργό 

ρόλο στους τοµείς της ανάλυσης, σχεδιασµού, εφαρµογής και ελέγχου των κοινών 

δράσεων, οι δε εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενισχυθούν. 

  

Σύµφωνα µε το άρθρο Ι.1 της Συνθήκης ότι η κοινή εξωτερική πολιτική και η 

πολιτική ασφάλειας έχει ως σκοπούς: (α) τη διαφύλαξη των κοινών αξιών, των 

θεµελιωδών συµφερόντων και της ανεξαρτησίας της Ένωσης, (β) την ενίσχυση της 

ασφάλειας της Ένωσης και των Κρατών - Μελών της υπό όλες τις µορφές, (γ) τη 

διατήρηση της ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς ασφαλείας σύµφωνα µε τις 
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αρχές του καταστατικού χάρτη την Ηνωµένων Εθνών της Τελικής Πράξης του 

Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη του Παρισιού. Βασική παρατήρηση αναφορικά 

µε τους σκοπούς της ΚΕΠΠΑ είναι η γενική και υπό µορφή προγραµµατικών αρχών 

διατύπωσή τους, που αναγκάζει τον αναγνώστη τους να προβεί σε µια διασταλτική 

ερµηνεία ώστε να διατυπώσει και να καταλήξει στον ουσιαστικό τους χαρακτήρα. Γι’ 

αυτό οι στόχοι της ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να καθοριστούν καλύτερα και να 

περιλαµβάνουν:  

• τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δηµοκρατικών 

ελευθεριών,  

• την εγγύηση της εδαφικής ακεραιότητας και των εξωτερικών συνόρων της 

Ε.Ε. καθώς και την πρόβλεψη ρήτρας αλληλεγγύης και αµοιβαίας αµυντικής 

συνδροµής. Όπως έχουν σήµερα τα πράγµατα, η ιδιότητα µέλους της Ένωσης 

δεν παρέχει σε µια χώρα εγγυήσεις για την ασφάλειά της. Το γεγονός αυτό 

συνιστά σοβαρό κενό για µια οντότητα, η οποία παρουσιάζεται στον έξω 

κόσµο ως "Ένωση",  

• τη συµβολή της Ένωσης στην πρόληψη των συγκρούσεων και στην εµπέδωση 

σταθερότητας κυρίως στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 

των Βαλκανίων και της Μεσογειακής λεκάνης.  

 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων παραµένει το κλειδί για µια ευέλικτη και 

αποτελεσµατική ΚΕΠΠΑ.  Πιστεύοντας στην προοπτική της κοινοτικοποίησης, θα 

πρέπει η οµοφωνία στο Συµβούλιο να περιορισθεί µε τη ρήτρα βέβαια της 

διασφάλισης  θεµάτων που αφορούν "ζωτικά συµφέροντα" των Κρατών - Μελών, οι 

δε αποφάσεις να λαµβάνονται µε ειδική πλειοψηφία. Με αυτό το στόχο γίνονται 

προσπάθειες για τον εξορθολογισµό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Όµως 

εξακολουθεί να απαιτείται η οµοφωνία για τη λήψη των κυριότερων αποφάσεων — 

κάτι που ήταν δύσκολο να επιτευχθεί στην Ε.Ε. των 15 Κρατών - Μελών και είναι 

τώρα ακόµα πιο δύσκολο στην Ευρώπη των 25. Παρά τη δέσµευσή τους υπέρ της 

ΚΕΠΠΑ, οι κυβερνήσεις των Κρατών - Μελών δυσκολεύονται να αλλάξουν τις 

εθνικές τους πολιτικές στο πνεύµα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Αυτή η δυσκαµψία 

των κρατών – µελών πολλές φορές θέτει το ερώτηµα αν τελικά υπάρχει πραγµατικά 

Κοινή Εξωτερική Πολιτική. 
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Μια ενδεχόµενη απάντηση θα ήταν ότι η εξωτερική πολιτική των Κρατών - 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ενοποιηµένη αλλά απλώς ασκείται από 

κοινού, από τα όργανα της Ένωσης και τα Κράτη-Μέλη.   ∆εν µπορούµε να 

παραβλέψουµε ότι υπάρχουν και οι διακριτές εθνικές προτεραιότητες που δεν 

επιτρέπουν κοινή πολιτική, ή τουλάχιστον δεν επιτρέπουν να απαλειφθεί το «δούναι 

και λαβείν» της εσωτερικής διαπραγµάτευσης µέσα στην Ένωση28. Ήδη στην 

περίπτωση του Ιράκ είχαµε τη Βρετανία να ταυτίζεται πλήρως µε την Αµερικανική 

πολιτική, την Γερµανία να διαφοροποιείται, τη Γαλλία να κρατά αρχικά µια στάση 

«ενδιάµεση», ενώ αργότερα να µετακινείτε προς τις γερµανικές αντιρρήσεις. 

 

Το τελικό συµπέρασµα, στο σηµείο αυτό, αφορά την Ελλάδα, ως 

περιφερειακή ή µεσαία χώρα της Ένωσης. Η χώρα µας είναι υποχρεωµένη να 

συµµετάσχει ενεργά, δραστήρια, ευέλικτα και αποφασιστικά σε όλη την «εσωτερική 

διαπραγµάτευση» της ΚΕΠΠΑ, αλλά και να µην υποκαταστήσει την εθνική της 

διπλωµατία µε τους µηχανισµούς των Ένωσης. Εθνική διπλωµατία, δηλαδή εθνικές 

προτεραιότητες, συµµαχίες, σχεδιασµούς και πρωτοβουλίες, για την υποστήριξη των 

προτεραιοτήτων αυτών χρειάζεται η Ελλάδα για δύο λόγους: Πρώτον, για να 

επηρεάσει την ίδια την «εσωτερική διαπραγµάτευση» της Ευρώπης, από την οποία θα 

προκύψει η Κοινή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον, για να καλύψει 

εκείνα τα κενά ασφαλείας που δεν θα µπορεί να καλύψει λόγω της «ελλειπτικής» 

φύσης της  η Κοινή Εξωτερική  Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Π. Ήφαιστος, Θεωρίες διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Αθήνα 1999 
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Χριστοδουλίδης Θεόδωρος –Στεφάνου Κων/νος, (επιµ.) Η Συνθήκη του Μάαστριχτ. 
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Ιστοσελίδες 

∆ικτυακός τόπος Ευρωπαϊκής Ένωσης       www.europa.eu  

Γρ. Τύπου και Πληροφοριών Κυπριακής ∆ηµοκρατίας     www.cyprus.gov.cy/    

∆ικτυακός τόπος Σοσιαλιστικής Οµάδας ΕΚ     www.socialistgroup.org     

∆ικτυακός τόπος Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος       www.epp-ed.eu   

∆ικτυακός τόπος Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών      www.mfa.gr   

Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερική Πολιτικής  www.eliamep.gr 

   www.ecloges.com.cy 

 
 
 
 
 
 
 

  


