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ΕΥΡ�ΠΑΪΚΗ�ΥΠΗΡΕΣΙΑ�ΕΞ�ΤΕΡΙΚΗΣ�9ΡΑΣΗΣ��

�

�

1.� Το�άρθρο�27�παράγραφος�3�της�ΣΕΕ�αποτελεί�τη�νο ική�βάση�για�την�απόφαση�του�

Συ βουλίου�σχετικά� ε�την�οργάνωση�και�τη�λειτουργία�της�ΕΥΕ1.�

�

� “Κατά�την�εκτέλεση�των�καθηκόντων�του,�ο�ύπατος�εκπρόσωπος�επικουρείται�από�ευρωπαϊκή�

υπηρεσία�εξωτερικής�δράσης.�Η�υπηρεσία�αυτή�συνεργάζεται�στενά�"ε�τις�διπλω"ατικές�

υπηρεσίες�των�κρατών�"ελών�και�απαρτίζεται�από�υπαλλήλους�των�αρ"οδίων�διευθύνσεων�

της�Γενικής�Γρα""ατείας�του�Συ"βουλίου�και�της�Επιτροπής�καθώς�και�αποσπασ"ένο�

προσωπικό�των�εθνικών�διπλω"ατικών�υπηρεσιών.�Η�οργάνωση�και�η�λειτουργία�της�

ευρωπαϊκής�υπηρεσίας�εξωτερικής�δράσης�καθορίζονται�"ε�απόφαση�του�Συ"βουλίου.�Το�

Συ"βούλιο�αποφασίζει,�προτάσει�του�ύπατου�εκπροσώπου,�"ετά�από�διαβούλευση�"ε�το�

Ευρωπαϊκό�Κοινοβούλιο�και�έγκριση�της�Επιτροπής.”�

�

2.� Βάσει�των�ανωτέρω�η�Προεδρία,�τα�κράτη� έλη,�η�Επιτροπή�και�η�Γρα  ατεία�του�

Συ βουλίου�ανέλαβαν�τις�προπαρασκευαστικές�εργασίες�για�την�ΕΥΕ1.�Το�παρόν�έγγραφο�

παρουσιάζει�τα�αποτελέσ ατα�αυτών�των�εργασιών�ως�κατευθυντήριες�γρα  ές�του�

Ευρωπαϊκού�Συ βουλίου�για�τον�Ύπατο�Εκπρόσωπο�κατά�την�προετοι ασία�του�σχεδίου�

απόφασης�του�Συ βουλίου�για�την�οργάνωση�και�τη�λειτουργία�της�ΕΥΕ1
1
.�

�

ΠΕ9ΙΟ�ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ��

�

3.� Το�πεδίο�εφαρ ογής�της�ΕΥΕ1�θα�πρέπει�να�επιτρέπει�στον�ΥΕ�την�πλήρη�άσκηση�των�

καθηκόντων�του�σύ φωνα� ε�τα�οριζό ενα�στη�Συνθήκη.�Χάριν�συνέπειας�και�καλύτερου�

συντονισ ού�της�εξωτερικής�δράσης�της�Ένωσης,�η�ΕΥΕ1�θα�πρέπει�επίσης�να�επικουρεί�τον�

Πρόεδρο�του�Ευρωπαϊκού�Συ βουλίου�και�τον�Πρόεδρο�καθώς�και�τα� έλη�της�Επιτροπής�

στα�αντίστοιχα�καθήκοντά�τους�στον�το έα�των�εξωτερικών�σχέσεων,�καθώς�και�να�

συνεργάζεται�στενά� ε�τα�κράτη� έλη.�

�

�������������������������������������������������
1
�� Με�την�επιφύλαξη�των�αποφάσεων�που�θα�ληφθούν�σχετικά� ε�την�εσωτερική�οργάνωση�της�

Επιτροπής�και�το�γενικό�συντονιστικό�ρόλο�του�Προέδρου�της.�
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Ενιαίες� ονάδες�

�

4.� Η�ΕΥΕ1�θα�πρέπει�να�απαρτίζεται�από�ενιαίες�γεωγραφικές�(που�θα�καλύπτουν�όλες�τις�

περιοχές�και�χώρες)�και�θε ατικές� ονάδες�οι�οποίες�θα�συνεχίσουν�να�ασκούν,�υπό�την�

εποπτεία�του�ΥΕ,�τα�καθήκοντα�που�σή ερα�εκτελούνται�από�τα�αντίστοιχα�τ ή ατα�της�

Επιτροπής�και�της�Γρα  ατείας�του�Συ βουλίου.�

�

5.� Μολονότι�η�ΕΥΕ1�θα�έχει�γεωγραφικές� ονάδες�που�θα�ασχολούνται� ε�τις�υποψήφιες�χώρες�

από�την�άποψη�της�εν�γένει�εξωτερικής�πολιτικής,�η�διεύρυνση�θα�παρα είνει�υπ’ευθύνη�της�

Επιτροπής
2
.�

�

6.� Το�ε πόριο�και�η�αναπτυξιακή�πολιτική�όπως�καθορίζονται�από�τη�Συνθήκη�θα�πρέπει�να�

παρα είνουν�υπ’ευθύνη�των�αρ όδιων�Επιτρόπων�και�των�Γ1�της�Επιτροπής.�

�

ΕΠΑΑ�και�δο ές�διαχείρισης�κρίσεων�

�

7.� Προκει ένου�να� πορεί�ο�Ύπατος�Εκπρόσωπος�να�διευθύνει�την�Ευρωπαϊκή�Πολιτική�

Ασφάλειας�και�Ά υνας�(ΕΠΑΑ),�η�1ιεύθυνση�1ιαχείρισης�Κρίσεων�και�Σχεδιασ ού�

(CMPD),�η�Μη�Στρατιωτική�1υνατότητα�Σχεδιασ ού�και�1ιεξαγωγής�Επιχειρήσεων�(CPCC)�

και�το�Στρατιωτικό�Επιτελείο�(EUMS)�θα�πρέπει�να�ενταχθούν�στην�ΕΥΕ1�όπως�ορίζεται�

στην�παράγραφο�16,� ε�πλήρη�εκ�παραλλήλου�συνεκτί ηση�των�ιδιαιτεροτήτων�αυτών�των�

δο ών�και� ε�διατήρηση�των�ιδιαίτερων�λειτουργιών,�διαδικασιών�και�όρων�στελέχωσής�

τους.�Το�Κέντρο�Επιχειρήσεων�(SitCen)�θα�πρέπει�να�ενταχθεί�στην�ΕΥΕ1,�ενώ�παράλληλα�

θα�θεσ οθετηθούν�οι�αναγκαίες�ρυθ ίσεις�ώστε�να�συνεχίσει�να�παρέχει�άλλες�ση αντικές�

υπηρεσίες�προς�το�Ευρωπαϊκό�Συ βούλιο,�το�Συ βούλιο�και�την�Επιτροπή.�Οι�δο ές�αυτές�θα�

αποτελούν� ία�οντότητα�υπό�την�ά εση�εποπτεία�και�ευθύνη�του�Ύπατου�Εκπροσώπου�υπό�

την�ιδιότητά�του�ως�Ύπατου�Εκπροσώπου�για�τις�Εξωτερικές�Υποθέσεις�και�την�Πολιτική�

Ασφάλειας.�Η�ρύθ ιση�αυτή�θα�ευθυγρα  ίζεται�πλήρως� ε�τη�δήλωση�αριθ.�14�που�

προσαρτάται�στην�τελική�πράξη�της�διακυβερνητικής�διάσκεψης�η�οποία�ενέκρινε�τη�

συνθήκη�της�Λισσαβώνας.�

�������������������������������������������������
2
�� Ο�αρ όδιος�για�τη�διεύρυνση�Επίτροπος�θα�εξασφαλίσει�πρωταγωνιστικό�πολιτικό�ρόλο�όσον�

αφορά�το�Μέσο�Προενταξιακής�Βοήθειας.�
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8.� Προκει ένου�να� πορεί�ο�ΥΕ�να�εκπληρώνει�τα�καθήκοντά�του�στον�το έα�της�διαχείρισης�

κρίσεων,�η�ΕΥΕ1�θα�πρέπει�να�χειρίζεται�τις�προετοι ασίες�των�δράσεων�που�αφορούν�τον�

προϋπολογισ ό�ΚΕΠΠΑ�και�το�Μέσο�Σταθερότητας�(έκτακτα� έτρα�βοήθειας�και�προσωρινά�

προγρά  ατα�παρέ βασης).�Η�διαδικασία�λήψης�αποφάσεων�θα�παρα είνει�ως�έχει�σή ερα,�

 ε�τις�αποφάσεις�να�λα βάνονται�από�το�Συ βούλιο�(ΚΕΠΠΑ)�και�την�Επιτροπή�(ΜΣ).�Τη�

διαχείριση�της�τεχνικής�εφαρ ογής�αυτών�των� έσων�θα�πρέπει�να�αναλάβει�η�Επιτροπή.��

�

Προγρα  ατισ ός�και�εφαρ ογή�των�χρη ατοδοτικών� έσων�

�

9.� Προκει ένου�ο�Ύπατος�Εκπρόσωπος�να� πορεί�να�ανταποκρίνεται�στην�ευθύνη�του�για�

εξασφάλιση�του�συντονισ ού�και�της�συνοχής�καθώς�και�της�στρατηγικής�καθοδήγησης�των�

εξωτερικών�πολιτικών�της�ΕΕ,�η�ΕΥΕ1�(ενιαίες�γεωγραφικές� ονάδες)�θα�πρέπει�να�

διαδρα ατίζει�ηγετικό�ρόλο�στη�λήψη�στρατηγικών�αποφάσεων.�Η�ΕΥΕ1�θα�είναι�έτσι�

παρούσα�στο�σύνολο�της�αλυσίδας�προγρα  ατισ ού.�Ο�ειδικός�κατα ερισ ός�εργασίας�για�

τον�προγρα  ατισ ό�των�γεωγραφικών�και�θε ατικών� έσων�(Μέσο�Γειτονίας�και�Εταιρικής�

Σχέσης,�Μέσο�Αναπτυξιακής�Συνεργασίας,�Ευρωπαϊκό�Τα είο�Ανάπτυξης,�Μέσο�

συνεργασίας� ε�τις�εκβιο ηχανισ ένες�χώρες,�Ευρωπαϊκό�Μέσο�για�τη�1η οκρατία�και�τα�

Ανθρώπινα�1ικαιώ ατα,�Μηχανισ ός�συνεργασίας�στον�το έα�της�πυρηνικής�ασφάλειας�και�

Μέσο�Σταθερότητας)� εταξύ�της�ΕΥΕ1�και�των�υπηρεσιών�της�Επιτροπής�θα�καθοριστεί�πριν�

το�τέλος�του�2009�λα βάνοντας�υπόψη�το�χαρακτήρα�των�οικείων� έσων.�

�

10.� Καθ'όλο�τον�κύκλο�προγρα  ατισ ού�και�εφαρ ογής,�θα�πρέπει�να�υπάρχει�στενότατη�

συνεργασία�και�διαβούλευση� εταξύ�του�Ύπατου�Εκπροσώπου�και�της�ΕΥΕ1�και�των�

αρ όδιων�Επιτρόπων�και�των�υπηρεσιών�τους.�Τις�αποφάσεις�σχετικά� ε�τον�

προγρα  ατισ ό�θα�προετοι άζουν�από�κοινού�ο�Ύπατος�Εκπρόσωπος�και�ο�αρ όδιος�

Επίτροπος.�Οι�τελικές�εν�προκει ένω�προτάσεις�θα�εξακολουθήσουν�να�εγκρίνονται�από�το�

Σώ α�των�Επιτρόπων.�

�



�

14930/09� � ΘΚ/ακι/ΑΝ� 5�

� DQPG� �LIMITE� EL�

11.� Οι�αντιπροσωπείες�της�Ένωσης�θα�διαδρα ατίζουν�ενισχυ ένο�ρόλο�στον�προγρα  ατισ ό�

και�την�εφαρ ογή�αυτών�των� έσων.�

�

Λειτουργίες�υποστήριξης�

�

12.� Η�ΕΥΕ1�θα�πρέπει�να�περιλα βάνει�ένα�περιορισ ένο�αριθ ό�κεντρικών�λειτουργιών�

υποστήριξης�όπως�ειδικότερα�η�ασφάλεια,�η�ΤΠ,�η�διαχείριση�των�ανθρώπινων�πόρων.�Η�

ΕΥΕ1�θα�χρειαστεί� ια� ικρή� ονάδα�εξειδικευ ένων�νο ικών�συ βουλών�στα�πλαίσια�της�

δο ής�της.�Ο�ΥΕ�και�η�ΕΥΕ1�θα�πρέπει�επίσης,�χάριν�εξορθολογισ ού�του�κόστους,�να�

 πορούν�να�στηριχθούν�στην�αρωγή�άλλων�υπηρεσιών�τόσο�εντός�της�Επιτροπής�όσο�και�

εντός�της�Γενικής�Γρα  ατείας�του�Συ βουλίου�για�την�εκπλήρωση�της�εντολής�τους�(π.χ�οι�

νο ικές�ή�οι� εταφραστικές�υπηρεσίες).�

�

Λοιπά�

�

13.� Αποτελεσ ατικές�διαδικασίες�διαβούλευσης�θα�πρέπει�να�θεσπιστούν� εταξύ�της�ΕΥΕ1�και�

των�υπηρεσιών�της�Επιτροπής� ε�εξωτερικές�αρ οδιότητες,� εταξύ�των�οποίων�και�οι�

υπηρεσίες�οι�αρ όδιες�για�τις�εσωτερικές�πολιτικές� ε�ση αντικές�εξωτερικές�διαστάσεις.�

�

14.� Οι�ΕΕΕΕ�ή�τα�καθήκοντά�τους�θα�πρέπει�να�ενσω ατωθούν�στην�ΕΥΕ1.�

�

15.� Μετά�την�ανάληψη�των�καθηκόντων�του,�ο�Ύπατος�Εκπρόσωπος�θα�πρέπει�να�διαβουλεύεται�

τακτικά� ε�το�Ευρωπαϊκό�Κοινοβούλιο�σχετικά� ε�τις�κύριες�πτυχές�και�τις�βασικές�επιλογές�

της�ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ.�Σε�επίπεδο�εργασίας�θα�καθιερωθούν�στενές�επαφές� ε�το�ΕΚ.�Η�ΕΥΕ1�

θα�πρέπει�συνεπώς�να�συ περιλάβει�αρ οδιότητες�για�τις�σχέσεις� ε�το�ΕΚ.�

�
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ΝΟΜΙΚΟ�ΚΑΘΕΣΤ�Σ�

�

16.� Η�ΕΥΕ1�θα�πρέπει�να�έχει�ένα�οργανωτικό�καθεστώς�που�να�αντανακλά�και�να�υποστηρίζει�

το� οναδικό�της�ρόλο�και�καθήκοντα�στο�σύστη α�της�ΕΕ.�Η�ΕΥΕ1�θα�πρέπει�να�είναι� ια�

υπηρεσία�sui�generis,�χωριστή�από�την�Επιτροπή�και�τη�Γρα  ατεία�του�Συ βουλίου.�Θα�

πρέπει�να�διαθέτει�αυτονο ία�από�την�άποψη�του�διοικητικού�προϋπολογισ ού�και�της�

διοίκησης�προσωπικού.�Η�ΕΥΕ1�θα�πρέπει�να�υπαχθεί�στο�πεδίο�εφαρ ογής�του�άρθρου�1�

του�δη οσιονο ικού�κανονισ ού.�Έτσι,�ο�ΥΕ�θα� πορεί:�

�

•� να�προτείνει�προϋπολογισ ό�για�την�ΕΥΕ1,�ο�οποίος�θα�αποτελεί�χωριστό�τ ή α�του�

προϋπολογισ ού�ΕΕ�(υπό�τον�το έα�V).�Θα�ισχύουν�οι�συνήθεις�δη οσιονο ικοί�

κανόνεςY�

•� να�ασκεί�τα�καθήκοντα�διατάκτη�και�να�εκτελεί�το�διοικητικό�προϋπολογισ ό�της�

υπηρεσίαςY�

•� να�ενεργεί�ως�αρ όδια�για�τους�διορισ ούς�αρχή�όσον�αφορά�το�προσωπικό�ΕΥΕ1.�

�

17.� Προς�τούτο�απαιτούνται�προσαρ ογές�στο�δη οσιονο ικό�κανονισ ό�και�στον�κανονισ ό�της�

Επιτροπής�για�τους�εκτελεστικούς�κανόνες�του�δη οσιονο ικού�κανονισ ού,�καθώς�και�στον�

Κανονισ ό�Υπηρεσιακής�Κατάστασης.�

�

ΣΤΕΛΕΧ�ΣΗ��

�

18.� Το�προσωπικό�ΕΥΕ1�θα�προέρχεται�από�τρεις�πηγές:�συναφή�τ ή ατα�της�Γενικής�

Γρα  ατείας�του�Συ βουλίου�και�της�Επιτροπής,�καθώς�και�από�προσωπικό�των�κρατών�

 ελών.�

�

19.� Και�οι�τρεις�κατηγορίες�προσωπικού�θα�πρέπει�να�τυγχάνουν�ίσης� εταχείρισης,� εταξύ�

άλλων�όσον�αφορά�την�επιλεξι ότητα�για�την�ανάληψη�όλων�των�θέσεων�υπό�ίσους�όρους.�

Το�προσωπικό�από�τα�κράτη� έλη�θα�πρέπει�συνεπώς�να�έχει�το�καθεστώς�έκτακτου�

προσωπικού�το�οποίο,�βάσει�του�καθεστώτος�που�εφαρ όζεται�στο�λοιπό�προσωπικό�

(«CEOS»)
3
,�τους�παρέχει�τις�ίδιες�ευκαιρίες,�δικαιώ ατα�και�υποχρεώσεις�

(συ περιλα βανο ένων�των�καθηκόντων,�των�ευθυνών,�των�προαγωγών,�των�αποδοχών,�

αδειών�και�κοινωνικών�ευεργετη άτων)� ε�εκείνες�του�προσωπικού�που�προέρχεται�από�τις�

δύο�άλλες�πηγές.�

�������������������������������������������������
3
�� Καθεστώς�που�εφαρ όζεται�στο�λοιπό�προσωπικό�(«CEOS»),�παράλληλο� ε�τον�κανονισ ό�

υπηρεσιακής�κατάστασης.�
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20.� Πρέπει�να�εξασφαλιστεί� ια�ισορροπη ένη�εκπροσώπηση� εταξύ�των�διαφόρων�κατηγοριών.�

Όταν�η�ΕΥΕ1�θα�έχει�στελεχωθεί�πλήρως,�το�προσωπικό�από�τα�κράτη� έλη�θα�πρέπει�να�

αντιπροσωπεύει�τουλάχιστον�το�ένα�τρίτο�του�προσωπικού�ΕΥΕ1�(επίπεδο�AD),�

συ περιλα βανο ένου�του�διπλω ατικού�προσωπικού�των�αντιπροσωπειών.�Επιπλέον,�ένα�

 έρος�του�προσωπικού�υποστήριξης�θα�πρέπει�επίσης�να�προέρχεται�από�τα�κράτη� έλη.�Το�

προσωπικό�από�τα�κράτη� έλη�θα�πρέπει�να�είναι�παρόν�στην�ΕΥΕ1�εξ�αρχής,�συν�τοις�άλλες�

και�σε�ανώτερες�θέσεις�στις�Βρυξέλλες�και�στις�αντιπροσωπείες�ΕΕ.�Ήδη�κατά�τη�διάρκεια�

της�φάσης�1�(από�τη�θέση�της�Συνθήκης�σε�ισχύ�έως�την�έκδοση�της�απόφασης�του�

Συ βουλίου�για�την�οργάνωση�και�λειτουργία�της�ΕΥΕ1),�θα�πρέπει�να�εξασφαλιστεί�η�

ανάλογη�παρουσία�προσωπικού�από�τα�κράτη� έλη.�

�

21.� Ο�ΥΕ�θα�είναι�η�αρ όδια�για�τους�διορισ ούς�αρχή.�Η�πρόσληψη�θα�πρέπει�να�

πραγ ατοποιείται� έσω�διαφανούς�διαδικασίας�σε�αξιοκρατική�βάση�και� ε�στόχο�τη�

διασφάλιση�των�υπηρεσιών�προσωπικού� ε�εξαιρετικό�επίπεδο�ικανοτήτων,�αποδοτικότητας�

και�ακεραιότητας,�ενώ�παράλληλα�θα�εξασφαλίζεται�η�δέουσα�γεωγραφική�ισορροπία,�η�

ανάγκη�ουσιαστικής�παρουσίας�εθνικών�υπηκόων�από�όλα�τα�κράτη� έλη�ΕΕ�στην�ΕΥΕ1�και�

η�επιδιωκό ενη�ισόρροπη�εκπροσώπηση�των�φύλων
4
.�Η�διαδικασία�προσλήψεων�θα�πρέπει�

να�καθορίζεται� ε�τη�συ  ετοχή�εκπροσώπων�των�κρατών� ελών,�της�Επιτροπής�και�της�

ΓΓΣ.�

�

22.� Για�τη�διασφάλιση�της�κινητικότητας�του�προσωπικού�θα�πρέπει�να�γίνουν�κατάλληλες�

ρυθ ίσεις.�Η�ΕΥΕ1�θα�χρειαστεί�να�εφαρ όσει�στον�το έα�αυτό�πολιτική�η�οποία�θα�

εξασφαλίζει�την�ίση� εταχείριση� εταξύ�όλων�των� ελών�της�υπηρεσίας.�Η�πολιτική�αυτή�θα�

περιλα βάνει:�

�

−� εναλλαγή�εντός�της�υπηρεσίας,�δηλαδή� εταξύ�της�κεντρικής�διοίκησης�και�των�

αντιπροσωπειών�και� εταξύ�των�υπηρεσιών�στην�κεντρική�διοίκηση,�

−� εναλλαγή� εταξύ�της�ΕΥΕ1�και�των�εθνικών�διπλω ατικών�υπηρεσιών,�

−� και,�στο� έτρο�του�δυνατού,�κινητικότητα� εταξύ�της�ΕΥΕ1�και�της�Επιτροπής�και�της�

ΓΓΣ�όσον�αφορά�το�προσωπικό�που�προέρχεται�από�αυτά�τα�θεσ ικά�όργανα.�

�

23.� Ο�Κανονισ ός�Υπηρεσιακής�Κατάστασης�θα�πρέπει�να�προσαρ οστεί�αναλόγως.�

�

24.� Θα�πρέπει�να�ληφθούν� έτρα�προς�την�κατεύθυνση�κατάλληλης�κοινής�κατάρτισης�για�το�

προσωπικό�ΕΥΕ1.�

�������������������������������������������������
4
�� Η�κατάσταση�στον�το έα�αυτό�θα�παρακολουθείται�τακτικά.�
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�

25.� Μολονότι� πορεί�να�παραστεί�ανάγκη�για�προσωρινές�αυξήσεις�των�κοινών�πινάκων�

προσωπικού�της�ΕΥΕ1,�της�Επιτροπής�και�της�ΓΓΣ,�ο�αριθ ός�των�θέσεων�των�κοινών�

πινάκων�προσωπικού�δεν�θα�πρέπει�να�αυξηθεί� ε�την�πάροδο�του�χρόνου.��

�

26.� Οι�διαδικασίες�στελέχωσης�και� ετατάξεων�κατά�την�ίδρυση�της�ΕΥΕ1�θα�διέπονται�από�

πλήρη�σεβασ ό�των�δικαιω άτων�όλων�των�ενδιαφερο ένων� ελών�του�προσωπικού.�

�

ΧΡΗΜΑΤΟ9ΟΤΗΣΗ��

�

27.� Η�ίδρυση�της�ΕΥΕ1�θα�πρέπει�να�ε φορείται�από�τη�βασική�αρχή�κόστους�`�αποδοτικότητας�

τείνοντας�στη�δη οσιονο ική�ουδετερότητα.�Προς�το�σκοπό�αυτό,�θα�χρειαστεί�να�γίνει�

χρήση� εταβατικών�ρυθ ίσεων�και�σταδιακής�ενίσχυσης�των�ικανοτήτων.�Θα�πρέπει�να�

αποφευχθούν�περιττές�επικαλύψεις�καθηκόντων,�αρ οδιοτήτων�και�πόρων� ε�άλλες�δο ές.�

Κάθε�ευκαιρία�για�εξορθολογισ ό�θα�πρέπει�να�αξιοποιηθεί.�Προκει ένου�να�εξασφαλιστεί�η�

ενδεδειγ ένη�παρουσία�προσωπικού�από�τα�κράτη� έλη�στην�ΕΥΕ1,�επιπλέον�των�

υφιστά ενων�θέσεων�από�την�Επιτροπή�και�τη�ΓΓΣ,�θα� πορούσαν�να�διατεθούν�θέσεις� έσω�

της� ετατροπής�των�έκτακτων�θέσεων�στην�Επιτροπή�και�τη�Γρα  ατεία�του�Συ βουλίου,�

καθώς�και� έσω�της�πλήρωσης�θέσεων�που�ελευθερώνονται�λόγω�συνταξιοδότησης,�και�

άλλων�τρόπων.�Επιπλέον,�θα�χρειαστεί�ένας�περιορισ ένος�αριθ ός�πρόσθετων�θέσεων�για�

έκτακτο�προσωπικό�από�τα�κράτη� έλη�οι�οποίες�θα�πρέπει�να�χρη ατοδοτηθούν�εντός�των�

πλαισίων�των�υφιστά ενων�δη οσιονο ικών�προοπτικών.�

�

ΑΝΤΙΠΡΟΣ�ΠΕΙΕΣ�ΕΕ�

�

28.� Με�τη�θέση�σε�ισχύ�της�Συνθήκης�της�Λισσαβώνας,�οι�αντιπροσωπείες�της�Επιτροπής�θα�

γίνουν�αντιπροσωπείες�της�Ένωσης�υπό�την�εποπτεία�του�ΥΕ,�και�θα�ενταχθούν�στη�δο ή�της�

ΕΥΕ1.�

�

29.� Οι�αντιπροσωπείες�θα�απαρτίζονται�τόσο�από�τακτικό�προσωπικό�ΕΥΕ1�

(συ περιλα βανο ένων�των�Αρχηγών�αντιπροσωπείας),�όσο�και�από�προσωπικό�των�

σχετικών�υπηρεσιών�της�Επιτροπής.�Το�σύνολο�του�προσωπικού�θα�εργάζεται�υπό�την�

εποπτεία�του�Αρχηγού�της�αντιπροσωπείας.�Οι�αντιπροσωπείες�θα�πρέπει�να�λα βάνουν�

οδηγίες�και�να�αναφέρουν�στον�ΥΕ�/ΕΥΕ1�και,�κατά�περίπτωση,�στις�σχετικές�υπηρεσίες�της�

Επιτροπής.�
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30.� Οι�αντιπροσωπείες�θα�πρέπει�να�εργάζονται�σε�στενή�σύ πραξη� ε�τις�διπλω ατικές�

υπηρεσίες�των�κρατών� ελών.�Πέραν�της�βοήθειας�που�παρέχουν�στην�Επιτροπή�και�το�

Συ βούλιο�θα�πρέπει,�οσάκις�παρίσταται�ανάγκη,�να�παρέχουν�υλικοτεχνική�και�διοικητική�

στήριξη�στα� έλη�άλλων�θεσ ικών�οργάνων,�συ περιλα βανο ένου�και�του�Ευρωπαϊκού�

Κοινοβουλίου.�Οι�αντιπροσωπείες�ΕΥΕ1/ΕΕ�και�τα�κράτη� έλη�θα�πρέπει�να�προβαίνουν�σε�

α οιβαία�κοινοποίηση�πληροφοριών.��

�

31.� Ο�ΥΕ�θα�πρέπει�να�εκπονήσει�κατά�προτεραιότητα�έναν�οδικό�χάρτη�και�ένα�

χρονοδιάγρα  α�για�την�αναβάθ ιση�των�αντιπροσωπειών�της�ΕΕ�σε�συνεννόηση� ε�τις�

επό ενες�προεδρίες,�πράγ ατα�που�θα�επιτρέψει�στις�αντιπροσωπείες�της�ΕΕ�να�αναλάβουν�

το�ταχύτερο�δυνατόν�τον�ρόλο�και�τα�καθήκοντα�που�επί�του�παρόντος�εκτελεί�η�εκ�

περιτροπής�Προεδρία�όσον�αφορά�τον�τοπικό�συντονισ ό�και�την�εκπροσώπηση�της�Ένωσης.�

Θα�πρέπει�να�δοθεί�ειδική�προσοχή�στην�έγκαιρη�αναβάθ ιση�των�αντιπροσωπειών�στους�

το είς�όπου�οι�ανάγκες�για�συντονισ ό�και�αποτελεσ ατικότητα�της�εξωτερικής�δράσης�

έχουν�ιδιάζουσα�ση ασία,�για�λόγους�είτε�πολιτικούς�είτε�επιχειρησιακούς.��

�

32.� Οι�αντιπροσωπείες�της�ΕΕ�θα�πρέπει�να�έχουν�υποστηρικτικό�ρόλο�σε�θέ ατα�διπλω ατικής�

και�προξενικής�προστασίας�των�πολιτών�της�Ένωσης�σε�τρίτες�χώρες.�

�

33.� Χρειάζεται�περισσότερη�εργασία�στο�θέ α�των�λεπτο ερών�κανόνων�για�τις�αντιπροσωπείες�

που�είναι�διαπιστευ ένες�σε�διεθνείς�οργανισ ούς,�ανάλογα� ε�την�κάθε� ε ονω ένη�

περίπτωση.�
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ΠΕΡΑΙΤΕΡ��ΠΟΡΕΙΑ�

�

34.� Πριν�τη�δια όρφωση�του�οριστικού�σχή ατος�της�ΕΥΕ1�θα� εσολαβήσουν�διάφορες�φάσεις.�

Το�Συ βούλιο�θα�ενέχεται�πλήρως�σε�ολόκληρη�τη�διαδικασία.��

�

•� Η�πρώτη�φάση�είναι�από�την�έναρξη�ισχύος�της�Συνθήκης�έως�την�έκδοση�της�

απόφασης�του�Συ βουλίου�για�την�οργάνωση�και�τη�λειτουργία�της�ΕΥΕ1.�Ο�ΥΕ�θα�

πρέπει�να�υποβάλει�την�πρότασή�του�προκει ένου�για�την�έγκρισή�της�το�αργότερο�

 έχρι�τα�τέλη�Απριλίου�του�2010.�Για�τον�λόγο�αυτόν�έχει�κεφαλαιώδη�ση ασία�να�

συνεχιστούν�πλησίστιες�οι�προπαρασκευαστικές�εργασίες�στα�πλαίσια�του�τρέχοντος�

σχή ατος�κατά�το�διάστη α�πριν�την�έναρξη�ισχύος�της�Συνθήκης.�Ο�ΥΕ�θα�

υποστηρίζεται�εξ�αρχής�από� ια� ικρή�προπαρασκευαστική�ο άδα�που�θα�πρέπει�να�

απαρτίζεται�από�αντιπροσώπους�των�κρατών� ελών,�της�Επιτροπής�και�της�ΓΓΣ,�

έχοντας�ταυτόχρονα�την�ά εση�στήριξη�των� ηχανισ ών�εξωτερικών�σχέσεων�της�

Επιτροπής�και�της�ΓΓΣ.�Παράλληλα� ε�τις�προετοι ασίες�για�την�εν�προκει ένω�

απόφαση,�θα�πρέπει�να�διεξαχθούν�εργασίες�για�τις�ανάλογες�τροποποιήσεις�των�

ισχυόντων�κανόνων,�όπως�φερ'ειπείν�του�κανονισ ού�υπηρεσιακής�κατάστασης�και�του�

δη οσιονο ικού�κανονισ ού,�προκει ένου�να�εκδοθούν�ταυτόχρονα� ε�την�απόφαση�

του�Συ βουλίου�για�την�οργάνωση�και�τη�λειτουργία�της�ΕΥΕ1.�1ιαρκούσης�της�

φάσης�αυτής�θα�πρέπει�να�συνεχιστούν�οι�στενές�επαφές� ε�το�Ευρωπαϊκό�

Κοινοβούλιο.��

�

•� Μια�δεύτερη�φάση�της�σύστασης�της�ΕΥΕ1�είναι�από�την�έκδοση�της�απόφασης�του�

Συ βουλίου� έχρι�την�επίτευξη�του�κανονικού�ρυθ ού�λειτουργίας.�Η�πρώτη�έκθεση�

προόδου�θα�πρέπει�να�καταρτιστεί�το�2012.�

�

•� Όταν�πλέον�η�ΕΥΕ1�θα�έχει�λειτουργήσει� ε�κανονικό�ρυθ ό,�θα�πρέπει�να�γίνει�

επανεξέταση�της�λειτουργίας�και�οργάνωσης�της�ΕΥΕ1,�ακολουθού ενη�εφόσον�

χρειαστεί�από�αναθεώρηση�της�απόφασης.�Η�αναθεώρηση�αυτή�θα�πρέπει�επίσης�να�

αφορά�το�πεδίο�αρ οδιοτήτων�της�ΕΥΕ1,�καθώς�και�τον�ρόλο�των�αντιπροσωπειών�

στις�προξενικές�υποθέσεις.�Η�αναθεώρηση�αυτή�θα�πρέπει�να�διεξαχθεί�το�2014.��

�

_____________________�


