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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την εκπροσώπηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα
στο όργανο της Γενικής Συνέλευσης. Η ανάλυση μας στο πρώτο μέρος
εξετάζει το status της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς.
Αναφέρεται στα πολιτικά και νομικά ζητήματα που προκύπτουν, όταν η
Ένωση προσπαθεί να αναβαθμίσει το status της σε κάποιο διεθνή οργανισμό
και αφορούν την εκπροσώπηση της.
Το δεύτερο μέρος εξετάζει τη Συνθήκη της Λισαβόνας η οποία βοήθησε να
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση
όταν επεδίωκε την εξωτερική εκπροσώπηση της σε διεθνείς οργανισμούς και
κυρίως σε τομείς όπου αφορούσαν τις κοινές αρμοδιότητες. Αναφέρεται και το
Ψήφισμα 65/276, το οποίο ήταν εκείνο που ενίσχυσε τη θέση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην εκπροσώπηση της στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών.
Στο τρίτο μέρος εξετάζεται το status της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ.
Πολλοί από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούσαν την εμπλοκή
της σε διεθνείς οργανισμούς όπως αυτός των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι η ΕΕ
αναζήτησε την ενίσχυση του status της μέσα στη Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών ακολουθώντας τις ρυθμίσεις που όριζε η Συνθήκη της
Λισαβόνας.
Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας.
{Λέξεις κλειδιά: διεθνείς οργανισμοί, εκπροσώπηση ΕΕ, Γενική Συνέλευση
ΟΗΕ, ενίσχυση status}
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Κ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς
οργανισμούς εξαρτάται τόσο από την οργανωσιακή διακυβέρνηση της όσο και
από τη θεσμική οργάνωση των ίδιων των οργανισμών. Η συμμετοχή και η
εκπροσώπηση της σύμφωνα με τους Pissany-Ferry και Coueri, στον
Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών με βάση τη θεσμική του δομή μπορεί να
γίνει με τρείς τρόπους, οι οποίοι εναλλάσσονται ανά περίπτωση. Ο πρώτος
τρόπος είναι με την ιδιότητα του παρατηρητή (observer). Εδώ ο ΟΗΕ δίνει το
δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δυνατότητα διατύπωσης της θέσης της
ώστε να παρέμβει σε κάποιο ζήτημα, χωρίς ωστόσο να της δίνεται η
δυνατότητα της ψήφου αλλά ούτε και να μπορεί να προτείνει κάποια
τροποποίηση στις συνεδριάσεις. Οι παρεμβάσεις της συνήθως γίνονται πριν
διατυπώσουν τις θέσεις τους τα κράτη μέλη του ΟΗΕ. Ουσιαστικά η ΕΕ όταν
συμμετέχει
με
την
ιδιότητα
του
παρατηρητή
στις
επίσημες
συνεδριάσεις(εργασίες). Με την ιδιότητα του παρατηρητή (observer) η
Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε βασικά όργανα του ΟΗΕ όπως για
παράδειγμα η Γενική Συνέλευση και το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο,
σε επικουρικά όργανα όπως το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα
προγράμματα της Γενικής Συνέλευσης αλλά και σε πολλούς άλλους
οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Ο δεύτερος τρόπος συμμετοχής της
είναι με την ιδιότητα του πλήρους συμμετέχοντος (full participant). Η ιδιότητα
αυτή αντιστοιχεί στο ενισχυμένο καθεστώς του παρατηρητή και παρέχει στην
ΕΕ τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στα πλήρη μέλη του Οργανισμού με
εξαίρεση το δικαίωμα της συμμετοχής στη ψηφοφορία. Σε αυτή την
περίπτωση η ΕΕ συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο Διεθνής
Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Ο τρίτος και τελευταίος τρόπος συμμετοχής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι με την ιδιότητα του μέλους (member) και με
όλα τα δικαιώματα που προέρχονται από αυτό το καθεστώς σε μικρό αριθμό
ειδικευμένων οργανισμών που ανήκουν στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών,
όπως ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας.

1.2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
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Η θέση που κατέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς
ποικίλλει. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις παρατηρείται ότι η θέση της Ένωσης
ή η εκπροσώπηση της μέσα σε έναν οργανισμό δεν συμβαδίζει με το
ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με τις επεκτάσεις των αρμοδιοτήτων
της Ένωσης και την εσωτερική νομοθεσία. Για να καταφέρει να αναβαθμιστεί
το status της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς απαιτείται τις
περισσότερες φορές μεγάλη διπλωματική προσπάθεια από την πλευρά της
Ένωσης και των κρατών μελών της και παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να
χρειάζεται να πείσουν τα τρίτα κράτη, ότι η ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δεν θέτει σε κίνδυνο τον εκάστοτε οργανισμό.
Εκτός από τα παραπάνω ζητήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να
αναζητήσει και σε ποιον οργανισμό θα αναβαθμίσει το status της. Με βάση τις
Συνθήκες δεν υπάρχει εντελώς σαφή καθοδήγηση σχετικά με το σε ποιον
οργανισμό θα δοθεί προτεραιότητα. Οι συνθήκες αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να αναπτύξει σχέσεις και να δημιουργήσει φιλίες με τους
διεθνείς οργανισμούς,. Από τις Συνθήκες φαίνεται ότι δίνεται σημαντική
σημασία στα Ηνωμένα Έθνη (Άρθρο 21(1) TEU). Έτσι φαίνεται λογικό η
Ευρωπαϊκή Ένωση να αναζητήσει να αναβαθμίσει το status της στη Γενική
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και τα δικαιώματα συμμετοχής της που
ακολούθησαν με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας. Γενικά στις
Συνθήκες υπήρξαν και άλλες αναφορές σχετικά με την αναβάθμιση της θέσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς αλλά η ίδια η
Ένωση θα πρέπει να επιλέξει σοφά σε ποιον οργανισμό θέλει να αναβαθμίσει
το status της.
Επίσης οι Συνθήκες δεν αναφέρουν σε ποιον οργανισμό θα πρέπει η
Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει ενισχυμένο status. Βασικά σημείο εκκίνησης
της θα πρέπει να αποτελούν οι αρμοδιότητες της. Σε οργανισμούς που την
αφορά το έργο τους, θα πρέπει να έχει καλή εκπροσώπηση ειδικά αν το έργο
αυτών των οργανισμών πέφτει εξολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο σε τομείς που
καλύπτονται από κάποια αρμοδιότητα της.
Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις διάφορες επιπτώσεις που θα
μπορούσε να έχει το έργο ενός οργανισμού στην ανάπτυξη της πολιτικής της
σε συγκεκριμένους τομείς και το ζήτημα αυτό αφορά κυρίως τομείς οι οποίοι
έχουν ήδη ρυθμιστεί σε σημαντικό βαθμό όπως ζητήματα που αφορούν τα
εργασιακά δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Σε όλο αυτό πρέπει
να δοθεί και η σχετική σημασία στα συμφέροντα και στις πολιτικές
προτεραιότητες της ίδιας της Ένωσης.
Η επιλογή με βάση ποιον οργανισμό θα επιλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση να
εστιάσει το ενδιαφέρον της και να επιδιώξει την αναβάθμιση του status της,
εστιάζεται κυρίως στον πυρήνα της διπλωματίας αλλά και στα στρατηγικά
συμφέροντα της Ένωσης. Ουσιαστικά η επιλογή θα εξαρτάται και με βάση την
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επιθυμία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επηρεάσει πολιτικές σε διεθνές
επίπεδο αλλά και τη σχέση της με τον υπόλοιπο κόσμο και δεν θα εξαρτάται
μόνο από τα νομικά ζητήματα και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της.

1.3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ
ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διάφορες
Συνθήκες ευνοούν τη συμμετοχή της Ένωσης σε διεθνείς οργανισμούς, ως
μέσο άσκησης των αρμοδιοτήτων της. Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τόσο
τις εσωτερικές αρμοδιότητες με εξωτερική διάσταση όσο και τις εξωτερικές
αρμοδιότητες. Παρόλα αυτά παρατηρούνται διάφορα προβλήματα στη
συμμετοχή και στην εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνείς
οργανισμούς, εξαιτίας της πολύπλοκης κατανομής των αρμοδιοτήτων εντός
της ΕΕ αλλά και εξαιτίας των διαφωνιών που προκύπτων μεταξύ των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών της.
Οι μεταρρυθμίσεις της Συνθήκης της Λισσαβόνας θέλησαν να αντιμετωπίσουν
το θέμα της εξωτερικής εκπροσώπησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δημιουργώντας μία νέα θεσμική δομή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης
αλλά και τοποθετώντας όρια στις αρμοδιότητες της ΕΕ. Οι μεταρρυθμίσεις
όπως ήταν λογικό έφεραν μαζί τους αντιδράσεις και διαφωνίες σε σχέση με
την κατάλληλη εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
μελών της στους διεθνείς οργανισμούς σε τομείς που αφορούν τις κοινές
αρμοδιότητες(share competences). Σε αυτή την περίπτωση, εάν κάποια κράτη
μέλη και η Ένωση εκπροσωπούνταν από κοινού από ένα θεσμικό όργανο της
ΕΕ χωρίς να υπάρχει σαφή ένδειξη της εσωτερικής κατανομής
των
αρμοδιοτήτων τους, τα κράτη μέλη θα αποτρέπονταν από την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους. Ουσιαστικά φοβούνται το γεγονός ότι το representation
creep μπορεί να ισοδυναμεί με competence creep. Αυτό το επιχείρημα ναι μεν
φαίνεται πειστικό με την πρώτη, δεν στέκεται όμως για περαιτέρω νομικό
έλεγχο. Οι λόγοι είναι πολλοί, αρχικά σε μια ενοποιημένη εκπροσώπηση της
Ένωσης και των κρατών μελών της σε έναν οργανισμό μπορεί να θεωρηθεί
ότι συνιστά “άσκηση” για λογαριασμό της Ένωσης στις κοινές αρμοδιότητες
της. Δεύτερον η απλή “άσκηση” σε ένα οργανισμό δεν μπορεί να αλλάξει τη
την κατανομή των αρμοδιοτήτων που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα εμπίπτουν στην απόλυτη
αρμοδιότητα της Ένωσης μόνο τα μέρη που βρίσκονται σε μια μεικτή
συμφωνία ή σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενός οργανισμού για το
οποίο η Ένωση έχει κάνει ήδη δήλωση των αρμοδιοτήτων της. Επιπλέον στο
άρθρο 17 (1) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι η
Επιτροπή εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση με εξαίρεση τα θέματα που
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αφορούν κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας αλλά και διάφορα
άλλα θέματα πάνω στα οποία γίνεται αναφορά στις Συνθήκες.
Η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς
περιλαμβάνει προβλήματα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη
δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Τόσο ο καθορισμός του διαπραγματευτή ή
της διαπραγματευτικής ομάδας όσο και οι νομικές βάσεις έχουν συναντήσει
εσωτερικές τριβές μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών. Οι
λόγοι αυτών των εσωτερικών τριβών βασίζονται στην επιθυμία των κρατών
μελών να διασφαλίσουν τις αρμοδιότητες τους στον τομέα των κοινών
αρμοδιοτήτων και να διατηρήσουν τη διεθνή προβολή τους.
Το ζήτημα που αφορά το διαπραγματευτή ή τη διαπραγματευτική ομάδα, με
τις νέες διατάξεις της Λισσαβόνας αφήνεται ανοιχτό και στα χέρια του
Συμβουλίου (Άρθρο 218(3) TFEU). Τα κράτη μέλη δε έχουν προσπαθήσει να
εξασφαλίσουν ένα ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο λόγω της μη σαφείς
οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων και των πολλών πεδίων της νομοθεσίας που
καλύπτονται από τις διεθνείς συμφωνίες, το Συμβούλιο είναι ελεύθερο να
προσθέσει νομικές βάσεις για τα κράτη μέλη ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί
ότι οι συμφωνίες θα είναι μικτές.

1.4. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της αντιμετωπίζουν συχνά
προβλήματα όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε κάποιο διεθνή οργανισμό.
Ένα από αυτά είναι και τα προβλήματα που προκύπτουν από την παράλληλη
εκπροσώπηση και των δύο σε κάποιον οργανισμό. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα που έχει να κάνει με το θέμα της παράλληλης συμμετοχής είναι ο
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), όπου για
πάνω από δύο δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη αποτελούν
μέλη του οργανισμού παράλληλα. Κάποια στιγμή ΕΕ και κράτη μέλη
συμφώνησαν για ένα διακανονισμό (Council 1991). Λόγω των αλλαγών που
επέφερε η Συνθήκη της Λισσαβόνας και λόγω του γεγονότος ότι η Επιτροπή
δεν θεωρεί επιτυχημένους τους διακανονισμούς στην περίπτωση του FAO
καθώς η εφαρμογή τους ήταν χρονοβόρα, εξέδωσε ανακοίνωση προς το
Συμβούλιο όπου τάσσεται υπέρ της αντικατάστασης των τωρινών εσωτερικών
ρυθμίσεων και της αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων (European Commission
2013a:4). Στην ανακοίνωση του ωστόσο το Συμβούλιο για να αποφύγει
πιθανές διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών διευκρίνισε πώς δεν θα
επηρεαστούν οι κατανομές αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της,
όπως ακριβώς προβλέπονται στις Συνθήκες. (European Commission
2013a:3)
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Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα παράλληλης συμμετοχής σε διεθνείς
οργανισμούς είναι η συμμετοχή στον WTO (World Trade Organization), η
οποία θεωρείται και επιτυχημένη. Ουσιαστικά θεωρείται επιτυχημένη αφού η
Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ασχοληθεί εκτενώς με τον προκάτοχο του τη GATT
και τα κράτη μέλη από τη μεριά τους έχουν το προβάδισμα σε όλες σχεδόν
της πτυχές του WTO,εξαιτίας της αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ στην
κοινή εμπορική πολιτική αλλά και την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει
συγκεντρώσει στον τομέα του διεθνούς εμπορίου.

1.5. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Όπως είδαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς δεν
έχει επίσημη εκπροσώπηση παρά το γεγονός ότι ασκεί σημαντικές
αρμοδιότητες στο εκάστοτε πεδίο. Εδώ λοιπόν αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εκπροσωπήσουν την Ένωση στα θέματα που
την αφορούν. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οδηγούμαστε σε διάφορες
νομικές διαφωνίες που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες των κρατών
μελών προς την Ένωση αλλά και αντίστροφα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι
σημαντικό να τηρείται η εσωτερική κατανομή των αρμοδιοτήτων. Στην ουσία
τα κράτη μέλη θα πρέπει να λειτουργούν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους
Στις περιπτώσεις όπου έχουμε να κάνουμε με τις αποκλειστικές αρμοδιότητες,
οι υποχρεώσεις των κρατών μελών είναι απλές. Τα κράτη μέλη μπορούν να
ενεργήσουν μόνο αφού εξασφαλίσουν άδεια από την ίδια την Ένωση. Δεν
έχουν το δικαίωμα να δράσουν μονομερώς ακόμα και αν πρόκειται για κάποια
μη δεσμευτική διαδικασία, αφού κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει στην
υιοθέτηση του μέτρου από το διεθνή οργανισμό, γεγονός που πιθανόν να
επηρέαζε τους διάφορους κοινοτικούς κανόνες που θεσπίστηκαν για την
επίτευξη των στόχων.
Έτσι λόγω της ειλικρινούς συνεργασίας που υπάρχει στις αποκλειστικές
αρμοδιότητες προκύπτουν δύο υποχρεώσεις. Η πρώτη υποχρέωση έχει να
κάνει με το ό,τι τα κράτη μέλη πρέπει να καταλήξουν σε κοινή θέση εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δεύτερη υποχρέωση είναι ό,τι πρέπει να
αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες, οι οποίες μπορούν έστω και υποθετικά
να επηρεάσουν το Δίκαιο της Ένωσης.
Από την άλλη, στις περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με τους τομείς των
κοινών αρμοδιοτήτων η κατάσταση είναι λιγότερο σαφής. Σύμφωνα με το ΔΕΕ
αναφέρεται πως η ελευθερία δράσης που έχουν τα κράτη μέλη σε έναν διεθνή
οργανισμό είναι περιορισμένη , όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ξεκινήσει
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εσωτερικές διαδικασίες για να σχηματίσει μια κοινή στρατηγική σε ένα θέμα.
Ως σημείο εκκίνησης για τις συντονισμένες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θεωρείται η εκκίνηση της υποβολής προτάσεων από την Επιτροπή προς το
Συμβούλιο.
Ωστόσο δεν είναι καθόλου σαφές για πόσο καιρό είναι υποχρεωμένα τα κράτη
μέλη να απέχουν από την ανάληψη δράσης, ειδικά όταν πρόκειται για
περιπτώσεις όπου μια συντονισμένη στρατηγική απαιτεί πολύ χρόνο για να
εγκριθεί. Δεν είναι επίσης λογικό τα κράτη μέλη να απέχουν από την ανάληψη
δράσης σε έναν διεθνή οργανισμό για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.
Βλέπουμε ότι προκύπτουν διάφορα νομικά ζητήματα αλλά πέρα από αυτά
προκύπτει και το μειονέκτημα προς τα κράτη μέλη να υπονομεύεται η επιρροή
τους και τα συμφέροντα τους σε ένα διεθνή οργανισμό όπως αντίστοιχα και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.6. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Υπάρχουν αρκετά μοντέλα εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών μελών της σε διεθνείς οργανισμούς ως συμβαλλόμενα μέρη σε
συμβάσεις του διεθνούς δικαίου και σε ημι-θεσμοθετημένες συνόδους
κορυφής.
• Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παρατηρητής (observer) και όλα τα κράτη μέλη ως
πλήρη μέλη (full members). Αυτό είναι το πιο διαδεδομένο μοντέλο
συμμετοχής σε διεθνείς πολυμερείς οργανισμούς. Αυτό δεν εμποδίζει την
ηγεσία των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων να κάνει διαβουλεύσεις με ημιθεσμοθετημένους χωρίς την παρουσία των κρατών μελών της,
χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι περιπτώσεις του Συμβουλίου της
Ευρώπης.
•Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη μέλη ως πλήρη μέλη (full members). Αυτό το
μοντέλο συμμετοχής το συναντάμε σε περιπτώσεις όπου οι αρμοδιότητες τις
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικές όπως στο εμπόριο και στη γεωργία.
•Μερικά μέλη μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρως συμμετέχοντες (full
participants). Το μοντέλο αυτό είναι λιγότερο διαδεδομένο και το συναντάμε σε
σχηματισμούς όπως G7/G8/G20, όπου τα μεγαλύτερα κράτη μέλη είναι
παρών μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως full participants μαζί με την
Προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή.
•Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρες μέλος ή συμβαλλόμενο μέρος χωρίς τα
κράτη μέλη. Μοντέλο που συναντάται κυρίως σε περιπτώσεις υψηλών
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εξειδικευμένων συμφωνιών όπως για μεμονωμένα αγροτικά προϊόντα ή
μέταλλα.
•Μερικά κράτη μέλη ως πλήρη μέλη και Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κανένα
status. Το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι μια ειδική περίπτωση με δύο κράτη
μέλη (Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο) ως μόνιμα μέλη και οι υπόλοιποι
παίρνουν περιστασιακά θέσεις εκ περιτροπής και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
είναι καν παρούσα ως observer. Ωστόσο η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει μια
ρύθμιση που αναφέρει ότι μπορεί να προσκληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να
εκφράσει τις θέσεις της.
•Ρυθμίσεις εκλογικής περιφέρειας. Σε μερικούς οργανισμούς υπάρχουν
ρυθμίσεις με βάση την εκλογική περιφέρεια για την ομαδοποίηση των
μικρότερων κρατών μελών και σε εκείνες τις περιπτώσεις που προκύπτει το
ζήτημα στάθμισης των ψήφων.
Μέσα σε όλα αυτά προκύπτει και το ερώτημα του ποιος τελικά
διαπραγματεύεται εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετίζεται μεν αλλά
δεν είναι εντελώς το ίδιο με το θέμα με εκείνο που αφορά την ένταξη της σε
κάποιο πολυμερή οργανισμό. Τα άρθρα 216-219 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TFEU) ορίζουν τις λεπτομέρειες για τις
διαδικασίες του Συμβουλίου ώστε να δίνει διαπραγματευτικές εντολές στο
διαπραγματευτή, αναθέτει στην Επιτροπή ή στον Ύπατο Εκπρόσωπο να
κάνει συστάσεις για το ποιος μπορεί να είναι ο διαπραγματευτής, αλλά χωρίς
όμως να δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις στο προφίλ ή την ταυτότητα του
διαπραγματευτή.
Οι πιο περίπλοκες καταστάσεις προκύπτουν εκεί που η Ευρωπαϊκή Ένωση
και τα κράτη μέλη της έχουν κοινές αρμοδιότητες ή μίξεις από αποκλειστικές
και κοινές αρμοδιότητες. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τέτοιες ρυθμίσεις
έχουν λειτουργήσει με ικανοποιητικό τρόπο. Για παράδειγμα στην περίπτωση
του UN FAO στις συναντήσεις όπου υπήρχαν πολλά θέματα την ατζέντα, η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ένωση και τα κράτη μέλη της έκαναν από την αρχή
δηλώσεις για το ποιος θα είναι αρμόδιος μεταξύ της Επιτροπής και της
κυλιόμενης Προεδρίας του Συμβουλίου και των κρατών μελών της. Από την
άλλη υπάρχουν και περιπτώσεις σε οργανισμούς και συνέδρια όπου η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινές αρμοδιότητες αλλά το status quo της είναι
αβέβαιο ή μπερδεμένο .
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

2.1. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Η Συνθήκη της Λισαβόνας ήταν εκείνη που υιοθέτησε μια σειρά από
καινοτόμες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την καλύτερη συνοχή της εξωτερικής της
δράσης.
Ο ρόλος του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Ασφαλείας της Ένωσης ενισχύθηκε. Επίσης ενισχύθηκε η
εξωτερική δράση της Ένωσης μέσω των συστηματικών διπλωματικών
επαφών με τρίτα κράτη με σκοπό να επιτευχθεί μια στενότερη συνεργασία
μεταξύ τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας
μια παρουσία ως αυτόνομη οντότητα στους διεθνείς οργανισμούς, χωρίς
όμως αυτή η παρουσία της να μπορεί να καταλήξει πάντα σε μια ενιαία φωνή.
Ναι μεν η αποτελεσματικότητα της στις εξωτερικές της σχέσεις έχει βελτιωθεί
αισθητά αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο τα κράτη μέλη της
επιθυμούν να συνεργαστούν προς την ίδια κατεύθυνση.
Στον απόηχο της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι σημαντικό να αναφερθούμε
στις τωρινές ρυθμίσεις που αφορούν τη θεσμική εκπροσώπηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνείς οργανισμούς και γενικότερα στις διαδικασίες
των διεθνών διαπραγματεύσεων και τον τρόπο που δρα η Ένωση ως
συμβαλλόμενο μέρος σε συμβάσεις διεθνούς δικαίου.
Το θέμα απαιτεί προσοχή για δύο λόγους. Πρώτον οι καινοτομίες της
Συνθήκης της Λισαβόνας συμβάλλουν στην ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική ασφαλείας.
Αυτά τα θέματα της εξωτερικής εκπροσώπησης πρέπει να ακολουθηθούν
μέσω της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης
(ΕΕΑS). Αφού η Ένωση απέκτησε διεθνή νομική υπόσταση η ονομασία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικατέστησε εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε
διάφορα φόρουμ. Το σημείο αυτό μας δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
αποκτά πολιτικό χαρακτήρα ενός κράτους. Πέρα όμως από τον συμβολισμό
της ονομασίας υπάρχουν παρά πολλά ζητήματα που πρέπει να
αντιμετωπιστούν.
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Η πολυπλοκότητα έγκειται στην ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης λόγω των αναθεωρήσεων των συνθηκών από το 1980 αλλά και από
τις πολλαπλές νομικές και θεσμικές μορφές των αρμοδιοτήτων (αποκλειστικές
και κοινές αρμοδιότητες, η διάρθρωση των τριών πυλώνων αναθεωρήθηκε σε
δύο με τη Συνθήκη της Λισαβόνας).Επίσης η μεγέθυνση της Ένωσης σήμαινε
ότι οι διάφορες πτυχές του status quo θα γινόταν αρκετά δυσκίνητο και
απαρχαιωμένο.
Δεύτερον σε σχέση με το θέμα της απαρχαίωσης υπάρχει ένα ερώτημα
σχετικά με πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προχωρήσει στον ήδη
δεδηλωμένο στόχο της που θέτει ως προτεραιότητα την εξωτερική πολιτική
της αποτελεσματικής πολυμέρειας. Είναι φανερό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να διαμορφώσει την εξωτερική της πολιτική ώστε να μην προδικάσει
αυτό το σκοπό.
Από την άλλη έχουμε και το θέμα της υπερεκπροσώπησης των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το ζήτημα αυτό
αναδύθηκε με την εμφάνιση των νέων παγκόσμιων δυνάμεων (BRIC), οι
οποίες έψαχναν πιο ισχυρή στάθμιση των ψήφων σε πολυμερείς
οργανισμούς.
Οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν μέρος των ευρύτερων
διεθνών ανησυχιών για μια πιο αποτελεσματική παγκόσμια διακυβέρνηση. Το
σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για παράδειγμα αριθμείται κοντά στα 200
μέλη , με την Ένωση να προγραμματίζει ήδη τη μεγέθυνση της στα Βαλκάνια.
Αυτός ο μεγάλος αριθμός κάνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο δύσκολη
εκτός και αν υπήρχαν δύο ή τρεις δομές ανάλογες με εκείνες της
διακυβέρνησης μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αρκετούς κυρίαρχους
μετόχους, ένα περιορισμένο διοικητικό συμβούλιο και ένα ακόμη πιο
περιορισμένο συμβούλιο ή επιτροπή. Σημαντικά παραδείγματα μιας τέτοιας
περίπτωσης είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που
περιορίζεται στο πεδίο των αρμοδιοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση η Ένωση και τα μέλη της έχουν μεγάλη ευθύνη στο να
βοηθήσουν ή όχι εκείνες τις διαδικασίες που θα οδηγούσαν σε μια πιο
αποτελεσματική πολύπλευρη εντολή. Από την άλλη κάποιοι αναλυτές
βλέπουν με δυσοίωνο τρόπο τους πολυμερείς οργανισμούς και προχωρούν
στην υιοθέτηση ενός μονομερούς συστήματος αντί εκείνου του πολυμερούς. Η
άποψη για το μονομερή σύστημα ουσιαστικά μετατοπίζει την κύρια προσφυγή
για τις διεθνείς υποθέσεις σε συνασπισμούς μικρού μεγέθους και ομοϊδεατών
κρατών τους.
Γνωρίζουμε ότι οι θεσμοί και τα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνεργάζονται από την πρώτη στιγμή για την εφαρμογή της Συνθήκης της
Λισαβόνας. Ωστόσο υπάρχουν ήδη πολλά θέματα που απαιτούν λύσεις
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άμεσα. Βέβαια εάν γίνει η εφαρμογή της άποψης του μονομερούς συστήματος
οι θεσμοί δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που αφορούν την
εξωτερική εκπροσώπηση με αποτελεσματικό τρόπο στο μέλλον. Ωστόσο
υπάρχει και μια εμφανής ευαισθητοποίηση καθώς αυτά τα θέματα θα πρέπει
να αντιμετωπιστούν με τον καιρό.

2.2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ LISBON TREATY
ΣΤΟΝ ΟΗΕ
Με την ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας παύουν να υπάρχουν αναφορές
σχετικά με την κυλιόμενη Προεδρία του Συμβουλίου σε σχέση με την
εξωτερική εκπροσώπηση. Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναθέτει την
εκπροσώπηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
(ΚΕΠΠΑ) στον Ύπατο Εκπρόσωπο(High Representative) /HR και στον
Μόνιμο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα ο Ύπατος
Εκπρόσωπος έχει και το ρόλο του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (VicePresident/ VP) αντί του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Με βάση το
άρθρο 13 της ΤΕU η Ένωση θα πρέπει να αντικαταστήσει και να διαδεχθεί την
ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος (ΗR) θα πρέπει να συμβάλλει με τον τρόπο του στη
διατήρηση της συνοχής όσον αφορά την εξωτερική δράση της Ένωσης, αφού
πλέον θα είναι ο υπεύθυνος εντός της Επιτροπής με αρμοδιότητες που έχουν
να κάνουν με τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης αλλά και το συντονισμό
εξωτερικών δράσεων της. Επίσης οι Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα εκπροσωπούν την Ένωση και στην ΚΕΠΠΑ αλλά και σε θέματα
που αφορούν την πρώην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Υπο το προηγούμενο καθεστώς η χώρα που κατείχε την κυλιόμενη Προεδρία
του Συμβουλίου ήταν εκείνη αρμόδια να εκπληρώσει τα καθήκοντα της ως
προς την εκπροσώπηση της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη με όλες εκείνες τις
δυνάμεις που κατείχε ένα μέλος. Η αντικατάσταση ωστόσο της κυλιόμενης
Προεδρίας μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της αποτελεσματικότητας σε
κάποια σώματα ή όργανα των Ηνωμένων Εθνών. Παρόλα αυτά η εφαρμογή
αυτών των μεταρρυθμίσεων στα Ηνωμένα Έθνη θεωρήθηκαν πολύ γρήγορα
σημαντικές.
Επιπλέον η ΕΕ δεν ήταν μέλος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, τη
στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας και οι νέοι θεσμικοί της
εκπρόσωποι είχαν μειωμένη επεκτατική ικανότητα για δράση στα όργανα των
Ηνωμένων Εθνών. Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών είναι το μόνιμο
βασικό φόρουμ της διεθνούς κοινότητας. Αφού διασφαλίστηκε ότι οι νέοι
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναλάβουν τις ευθύνες τους στα
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Ηνωμένα Έθνη, επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητα τους ως διεθνείς
δρώντες. Η κατάσταση αυτή ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως έναν πολιτικό διεθνή παράγοντα που δεν έχει καμία
σχέση με ένα κράτος αλλά είναι και εντελώς διαφορετικό από ένα κλασσικό
τύπου διακυβερνητικό οργανισμό.
Αν ωστόσο η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα φόρουμ των
Ηνωμένων Εθνών συνέχιζε να βρίσκεται στην κυλιόμενη Προεδρία θα
μπορούσαν να δημιουργηθούν αμφιβολίες σχετικά για το ποιος είναι
υπεύθυνος στη στάση που κράτα η ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και
εξωτερικής δράσης. Αν από την άλλη χρειαζόταν ένας συμπληρωματικός
ρόλος της Προεδρίας θα ήταν καλό να διατηρούνταν όσο το δυνατόν στον
ελάχιστο βαθμό. Μια ξεκάθαρη και ικανοποιητική απάντηση όσον αφορά την
επίσημη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα όργανα του ΟΗΕ σε
ισοδύναμη βάση με τα μέλη του ΟΗΕ θα δινόταν με την πλήρη ένταξη της (full
membership).
Τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών συνδέονται ωστόσο με κρατική υπόσταση,
όμως η ΕΕ δεν αποτελεί κράτος. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
απαιτούσε την αλλαγή του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, μια αλλαγή που θα
απαιτούσε πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες για να πραγματοποιηθεί
αλλά θα επέτρεπε εκτός από τα κράτη και σε συγκεκριμένους διεθνείς φορείς
να γίνουν μέλη του όπως έγινε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
(World Trade Organization, WTO) ή να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία όπως
συνέβη στη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (Food and Agriculture
Organization, FAO).
Μια αρχική ανάλυση των κανόνων που διέπουν τη διαδικασία του observer
status που κληρονόμησε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορους οργανισμούς
των Ηνωμένων Εθνών προτάθηκαν ώστε οι νέοι εκπρόσωποι της ΕΕ να
εκπληρώσουν τις αρμοδιότητες τους, μεταφέροντας και προωθώντας τις
θέσεις της ΕΕ , αντικαθιστώντας την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών καθώς και σε ανεπίσημες συναντήσεις και διαδικασίες.
Ωστόσο κατηγορήθηκε ότι αντικαθιστώντας την Προεδρία στις επίσημες
συναντήσεις και συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου η ΕΕ έχει την
ιδιότητα του observer αλλά και μια περιορισμένη ικανότητα να δρα, μπορεί να
οδηγήσει στη μείωση της αποτελεσματικότητας στη μεταφορά των μηνυμάτων
και των ενδιαφερόντων της ΕΕ.
Πράγματι η ΕΕ κατέχει ένα ειδικό στάτους στην Επιτροπή για την Βιώσιμη
Ανάπτυξη που επιτρέπει στους εκπροσώπους της να παρουσιάζουν και να
προωθούν τις θέσεις της. Ότι έχει να κάνει με το Συμβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών οι κανόνες προβλέπουν ότι ίσως μπορούμε να
προσκαλέσουμε μέλη της Γραμματείας ή άλλα άτομα που θα είναι ικανά να
παρέχουν πληροφορίες ή να βοηθούν σε θέματα εντός των αρμοδιοτήτων
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τους. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να προσκληθούν
και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους στις δημόσιες συζητήσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας με παρόμοιες συνθήκες όπως έκανε τις παρεμβάσεις
η κυλιόμενη Προεδρία , ως ένα μέλος των Ηνωμένων Εθνών χωρίς όμως να
είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο ρόλος των ευρωπαϊκών κρατών
που είναι μέλη των Ηνωμένων Εθνών θα συνεχίσει να είναι πλήρως σεβαστός
σύμφωνα με το άρθρο 34 της ΤΕU.
Κατά συνέπεια αποφασίστηκε να ξεκινήσει η μεταφορά της εξωτερικής
εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αυτό ήταν εφικτό και χωρίς
ωστόσο να επηρεάζονται τα ενδιαφέροντα της. Την ίδια στιγμή η ΕΕ και τα
κράτη της συμφώνησαν να συνεργαστούν με τα υπόλοιπα μέλη των
Ηνωμένων Εθνών ώστε να αναπτύξουν τις διαδικασίες εκείνες που
απαιτούνται για να επιτραπεί στους εκπροσώπους της ΕΕ να αναλάβουν
πλήρως τις αρμοδιότητες τους στη Γενική Συνέλευση όσο το δυνατόν
ταχύτερα. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου η χώρα που θα
έχει την κυλιόμενη Προεδρία θα συνεχίσει να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή
Ένωση στις επίσημες συναντήσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις επιτροπές,
στις ομάδες εργασίας αλλά και στα συνέδρια των Ηνωμένων Εθνών.
Αυτές οι αποφάσεις μας δείχνουν το πρώτο τμήμα της εσωτερικής
μεταβίβασης των ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισπανικής Προεδρίας το πρώτο εξάμηνο του
2010. Οι μεταβατικές ρυθμίσεις υποστηρίχτηκαν από την κυλιόμενη Προεδρία
για την Αντιπροσωπεία της ΕΕ μέσω της δημιουργίας μιας ομάδας μεταξύ
αυτών των δύο που ονομάστηκαν ευρωπαϊκές ομάδες (eu teams) ώστε να
εκπληρώσουν την εσωτερική συνεργασία και την εξωτερική εκπροσώπηση,
αναμένοντας την ενίσχυση της με ανθρώπινο δυναμικό από την
Αντιπροσωπεία της ΕΕ. Παρόμοιες ρυθμίσεις παρουσιάστηκαν και στη
Βελγική και Ουγγρική Προεδρία. Η ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου έστειλε
γράμμα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όπου ανέφερε πως η
ΕΕ πρέπει να παραμείνει με διπλή εκπροσώπηση στα Ηνωμένα Έθνη, ο
μόνιμος εκπρόσωπος της χώρας μαζί με την κυλιόμενη Προεδρία να μπορούν
δρουν εξ ονόματος του Ύπατου Εκπροσώπου και του Επικεφαλή της
Αντιπροσωπείας της ΕΕ.

2.3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ
ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ UNGA 65/276
Οι επίσημες συνεδριάσεις αποτελούν μέρος των μεθόδων που ακολουθεί η
Γενική Συνέλευση για να εκτελεί το έργο της. Οι περισσότερες
διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται με ανεπίσημες διαδικασίες, όπου οι
εκπρόσωποι των κύριων διαπραγματευτικών ομάδων συμμετέχουν στις
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συζητήσεις υπό την προεδρία διαμεσολαβητών, ως συνχορηγοί μιας
πρωτοβουλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ένας
ενοποιημένος δρώντας στις διαπραγματευτικές διαδικασίες.
Το μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
γίνεται στη Νέα Υόρκη όπου διεξάγονται ετησίως πάνω από 1000
συναντήσεις το χρόνο, οι οποίες γίνονται για την προετοιμασία των
διαπραγματευτικών θέσεων. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση συχνά συγκαλεί
άτυπες συναντήσεις για να ενημερωθεί από το Γενικό Γραμματέα ή να
εξετάσει πιο διεξοδικά διάφορα ζητήματα με τη βοήθεια ειδικών. Και στις 2
περιπτώσεις
δεν
εφαρμόζονται
οι
διαδικαστικοί
κανόνες
που
χρησιμοποιούνται για τις επίσημες συναντήσεις. Η Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβε το ρόλο της εκπροσώπησης της σε τέτοιες
συναντήσεις στις αρχές του 2010, όπως άλλωστε είχε συμφωνηθεί στις
μεταβατικές ρυθμίσεις που είχαν οριστικοποιηθεί με την Ισπανική Προεδρία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ακολουθήσει μια διπλή τροχιά
προσέγγισης σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον
αφορά την εκπροσώπηση της στα Ηνωμένα Έθνη. Οι εκπρόσωποι τις
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβαν από την κυλιόμενη Προεδρία την άσκηση της
εκπροσώπησης σε ζητήματα που δεν θα προκαλούσαν κάποια ζημιά σε
σχέση με την αποτελεσματική προώθηση των συμφερόντων της ΕΕ και
ιδιαίτερα σε ανεπίσημες συναντήσεις της Γενικής Συνέλευσης, σε
διαπραγματευτικές συναντήσεις αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Αυτό έδειξε στους εταίρους των Ηνωμένων Εθνών τις αλλαγές που έλαβαν
μέρος. Έδειξε επίσης την ανάγκη για την υιοθέτηση των διαδικασιών των
Ηνωμένων Εθνών με στόχο να αποφευχθεί μια κατάσταση, όπου οι
συνομιλητές θα είναι ίδιοι με εκείνους που θα εκφράζουν τις θέσεις της σε
επίσημες συναντήσεις. Παρόλα αυτά οι αλλαγές που έφερε μαζί της η
Συνθήκη της Λισαβόνας επηρέασαν τις εσωτερικές ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά δεν θα προκαλούνταν καμία αρνητική επίπτωση σε εκείνους
που διαπραγματεύονταν ή είχαν κάποια αλληλεπίδραση με την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αν μη τι άλλο οι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επωφελούνταν από έναν
μόνιμο συνομιλητή σε αντίθεση με το να προσαρμόζουν τους εαυτούς τους
στις εξαμηνιαίες αλλαγές της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εταίροι
θα ήταν ικανοί να χτίσουν πιο σταθερές σχέσεις με την Ένωση, οι οποίες
όμως θα είναι λιγότερο εξαρτημένες με τις αλλαγές των προσώπων, των
ενδιαφερόντων, των εμπειριών και των γνώσεων που θα έφερναν οι πιθανές
διαδοχικές Προεδρίες.
Γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να διαβεβαιώσει πως η εφαρμογή της
Συνθήκης της Λισαβόνας και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων δεν θα επηρέαζε
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την αποτελεσματικότητα της στα Ηνωμένα Έθνη. Έτσι κάθε δράση μέσα στη
Γενική Συνέλευση θα αναλαμβανόταν εξ’ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μέσω των κρατών μελών που θα ασκούν την κυλιόμενη Προεδρία του
Συμβουλίου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά δεν ψάχνει να ενισχύσει το ρόλο της αλλά
να προσπαθεί διατηρήσει την ανάλογη ισχύ της κάτω από διαφορετικές
ρυθμίσεις με τους εκπροσώπους της να αναγνωρίζονται ως observers, αντί να
αποτελούν μέρος της Αντιπροσωπείας των μελών των Ηνωμένων Εθνών.
Η σειρά των ομιλητών αποτέλεσε στοιχείο κλειδί. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
διατηρούσε την αποτελεσματικότητα της, δεν θα μπορούσε να μιλάει στο
τέλος της λίστας μετά απ ‘όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Άλλα στοιχεία
που η Ένωση θεώρησε σημαντικά είναι να μπορεί να λαμβάνει δράση στη
Γενική Συνέλευση, ήταν οι ανακοινώσεις της να διανέμονται ως επίσημα
έγγραφα, να μπορεί να τονίσει σημεία επί της διαδικασίας, να παρουσιάζει
προτάσεις και να ασκεί το δικαίωμα της απάντησης και διαβεβαίωνε ότι οι
εκπρόσωποι της Ένωσης θα έχουν πάντα μία σεβαστή θέση σε όλες τις
συνεδριάσεις που τους επιτρέπεται να παρευρεθούν. Κι αφού η
εκπροσώπηση έπρεπε να ασκηθεί στο μέγιστο επίπεδο ήταν σημαντικό να
επιβεβαιωθεί η συμμετοχή στην επίσημη Γενική Συζήτηση.

2.4. ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 65/276 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΟΗΕ (UNGA)
Γνωρίζουμε ότι πριν από την ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας η
εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο των Ηνωμένων
Εθνών είχε χορηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην κυλιόμενη
Προεδρία του Συμβουλίου. Φαινομενικά ήταν σαν να υπήρχε μια διπλή
εκπροσώπηση της Ένωσης αλλά στην πραγματικότητα είχαν τεθεί κάποια
όρια. Η Προεδρία ουσιαστικά έπαιρνε θέση στις επίσημες συναντήσεις της
Γενικής Συνέλευσης σε θέματα που αφορούσαν τους τομείς της εξωτερικής
πολιτικής και ασφαλείας ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το observer status
της που της είχε δοθεί από το 1974 στα Ηνωμένα Έθνη, εκπροσωπούσε την
Ένωση σε θέματα που αφορούσαν τις αποκλειστικές της αρμοδιότητες,
θέματα οικονομικά και εμπορίου.
Η κυλιόμενη Προεδρία εξελίχθηκε με τον καιρό μέσα από τις ανάγκες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπροσώπηση της στα διεθνή φόρουμ. Έτσι της
δόθηκαν προνομιακά δικαιώματα ομιλίας αφού μέσα στο σύστημα των
Ηνωμένων Εθνών ασκούσε το δικαίωμα της αυτό, σχεδόν από την αρχή της
συζήτησης μεταξύ άλλων περιφερειακών ομάδων και πριν από τα κράτη μέλη
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των Ηνωμένων Εθνών. Με αυτό τον τρόπο στην ουσία έθετε και τον τόνο
στην εξέλιξη των συζητήσεων.
Σε αντίθεση με την κυλιόμενη Προεδρία, ο Ύπατος Εκπρόσωπος και η
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν αποκτήσει το αντίστοιχο
δικαίωμα αλλά είχαν το status του observer και μαζί και τους διάφορους
περιορισμούς που το ακολουθούσαν. Λόγω αυτής της κατάστασης εξαιτίας
των ρυθμίσεων της Συνθήκης της Λισαβόνας, η παρουσία και η επιρροή που
ασκούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδυναμώθηκαν στο σύστημα των
Ηνωμένων Εθνών. Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η ανάγκη να βρεθεί μια
λύση για την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ σε ίδιο επίπεδο με εκείνο της προ Λισαβόνας εποχής. Το ψήφισμα
65/276 ήταν εκείνο που θα άλλαζε την υπάρχουσα κατάσταση.
Το ψήφισμα 65/276 προανήγγειλε μια νέα εποχή σχετικά με τον τρόπο
εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διάφορα φόρουμ των
Ηνωμένων Εθνών. Με βάση το ψήφισμα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει το
δικαίωμα να κάνει παρεμβάσεις και να συμμετέχει στη γενική συζήτηση χωρίς
όμως να της παρέχεται το δικαίωμα της ψήφου, να παρουσιάζει προφορικά
προτάσεις και διάφορες τροπολογίες που έχουν συμφωνηθεί με τα κράτη
μέλη της, να μοιράζει έγγραφα αλλά και να ασκεί το δικαίωμα της απάντησης
σε σχέση με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ουσία η Ένωση ήθελε να
επιβεβαιώσει ότι οι νέοι εκπρόσωποι της θα μπορούν να παρέμβουν ανά
πάσα στιγμή στη Γενική Συνέλευση χωρίς να περιμένουν ως observers έως
ότου μιλήσουν όλοι από τη λίστα.
Παρά την επιθυμία των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν
στην 65η Γενική Συνέλευση νέες ρυθμίσεις, το ψήφισμα 65/276 δεν πέρασε.
Ξεκίνησαν να εμφανίζονται διάφορες διαφωνίες και ενστάσεις καθώς η φύση
του ψηφίσματος θεωρήθηκε αρκετά αμφιλεγόμενη και έτσι η πρώτη
προσπάθεια να υποβληθεί το σχέδιο ψηφίσματος απέτυχε το Σεπτέμβρη του
2010.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεδίωξε ένα ενισχυμένο status observer καθώς θα της
προσέφερε μεγαλύτερη συνοχή και αποτελεσματικότητα στην αναβάθμιση της
θέσης της στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Με βάση τα ήδη
υπάρχοντα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ιδιότητα του observer
status και λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις της Αγίας Έδρας και της
Παλαιστίνης όπου και οι δύο έχουν το observer status με ενισχυμένα
δικαιώματα στη συμμετοχή η Ένωση επεδίωξε να αναβαθμίσει το status της.
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α) Πρώτη προσπάθεια: αποτυχία
Το πρώτο σχέδιο ψηφίσματος διανεμήθηκε τον Ιούλιο του 2010. Οι πρώτες
αντιδράσεις σχετικά με το σχέδιο ψηφίσματος άρχισαν να γίνονται φανερές
στα τέλη του Σεπτέμβρη. Για να μπορέσει η ΕΕ να αντιδράσει σε αυτές τις
ανησυχίες είχε πολύ λίγο χρόνο διαθέσιμο. Ένα από τα λάθη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε σχέση με το ψήφισμα ήταν ότι περιείχε πάρα πολλές αναφορές
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη της Λισαβόνας, όπου ίσως κάποιος
να αναρωτιόταν αν τελικά το σχέδιο ψηφίσματος είναι ευρωπαϊκό ντοκουμέντο
ή των Ηνωμένων Εθνών. Ένα ακόμη μειονέκτημα ήταν ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση είχε ως δεδομένο ότι το υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης της Ένωσης
θα την οδηγούσε μέσα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας σε υψηλότερο status
στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν κατάφερε να αναπτύξει μια πολιτική επικοινωνία μέσα από την οποία να
μπορέσει να εξηγήσει στους συνομιλητές της τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Τέλος
λόγω της επιθυμίας της, η Ένωση ήθελε να αποκτήσει ενισχυμένο status από
την αρχή της 65ης Γενικής Συνέλευσης δεν άφησε περιθώριο στα μέλη των
Ηνωμένων Εθνών να εξετάσουν το σχέδιο και ξεκίνησε να προσεγγίζει κράτη
τα οποία είχαν εκφράσει κάποιες ανησυχίες και κυρίως τα μεγαλύτερα κράτη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κοίταξε να καθησυχάσει τις ανησυχίες που είχαν
εκφραστεί από τις περιφερειακές ομάδες και ξέχασε να ασχοληθεί με τις
ανησυχίες των μικρότερων κρατών μελών. Έτσι όταν συγκαλέστηκε συζήτηση
το Σεπτέμβρη του 2010 για το σχέδιο ψηφίσματος η Ένωση βρέθηκε
αντιμέτωπη με την αρνητική στάση αρκετών μικρών κρατών σε σχέση με την
πρωτοβουλία της. Τα κράτη αυτά ανήκαν κυρίως στην Αφρικανική
Ομάδα(African group) και στην ομάδα της Κοινότητας της Καραϊβικής
(CARICOM). Αυτό συνέβη εξαιτίας της στάσης και του χειρισμού που κράτησε
η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητώντας με κάποια κράτη και με κάποια άλλα όχι.
Τα κράτη ζήτησαν περαιτέρω χρόνο για να εξετάσουν το κείμενο του σχεδίου
και να μπορέσουν να αποφασίσουν.
Έτσι οι χώρες που έφεραν αντίρρηση έκαναν κίνηση με στόχο να αναβληθεί η
εξέταση του ψηφίσματος. Η Ένωση βρέθηκε σε ένα δίλημμα αφού από την
μία πλευρά αν συμφωνούσε στην αναβολή, οι εκπρόσωποι της δεν θα ήταν
σε θέση να συμμετάσχουν στην 65η Γενική Συνέλευση και θα χρειαζόταν
περισσότερος χρόνος για διαβουλεύσεις και από την άλλη να προσπαθήσει
να εξαφανίσει τις ανησυχίες που δημιούργησε σε ορισμένες ομάδες χωρών
και να εφαρμοστεί το ψήφισμα. Επέλεξε τη δεύτερη επιλογή αλλά χωρίς
αποτέλεσμα. Αφού τελικά παρά τις αλλαγές που έκανε δεν υπήρξε
ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Η Αφρικανική ομάδα τελικά παρά τις εσωτερικές διαφορές προσχώρησε στην
Κοινότητα της Καραϊβικής και αιτήθηκαν την αναβολή του σχεδίου
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ψηφίσματος. Η κίνηση αυτή ψηφίστηκε με 76 ψήφους υπέρ 71 και με 26
χώρες να μην είναι παρούσες στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Η κίνηση αυτή
έδειξε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι εάν δεν είναι ενεργή με όλους τους
συνομιλητές για τη διαμόρφωση τέτοιων προτάσεων δεν θα έχει ούτε τη μικρή
πιθανότητα να επιτύχει τους στόχους της στη Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών. Η αποτυχία που προέκυψε με την πρώτη περίοδο των
διαβουλεύσεων έφερε μπροστά σε μια αναπάντεχη έκπληξη την Ευρωπαϊκή
Ένωση αφού την έκανε να νιώσει ότι υπονομεύθηκε η δυναμική ενσωμάτωση
της Συνθήκης της Λισαβόνας.

β) Δεύτερη προσπάθεια: επιτυχία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά την αποτυχία δεν το έβαλε κάτω και αποφάσισε
να περάσει σε δεύτερο γύρο διαβουλεύσεων. Η ιδέα μιας εκπροσώπησης της
Ένωσης με ενισχυμένο status στη Γενική Συνέλευση δεν εγκαταλείφθηκε αλλά
έδειξε στην Ένωση που έκανε λάθος στον πρώτο γύρο και επίσης της έδειξε
που πρέπει να είναι προσεκτική αλλά και συνεργάσιμη με όλες τις χώρες.
Οι ανησυχίες που είχαν προκύψει στον πρώτο κύκλο των συζητήσεων
έπρεπε να εξαλειφθούν. Οι ανησυχίες που είχαν εκφραστεί στη Γενική
Συνέλευση το Σεπτέμβρη του 2010 είχαν σχέση με το αν τελικά τα Ηνωμένα
Έθνη μετατραπούν σε ‘’μια οργάνωση των οργανισμών’’ όπου τα μικρότερα
κυρίως κράτη χάσουν τη φωνή τους, όπως και το εάν τα δικαιώματα των
μεμονωμένων μελών των Ηνωμένων Εθνών επηρεαστούν από τα
πλεονεκτήματα ενός μη μέλους ή για το αν απαιτούνταν νέες ρυθμίσεις στη
Γενική Συνέλευση.
Λόγω λοιπόν της έντονης αρνητικής διάθεσης που υπήρχε από κάποιες
χώρες και των κόκκινων γραμμών που είχαν θέσει σε αυτή την πρωτοβουλία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε η Ένωση να κρατήσει μια πιο
μετριοπαθή στάση για να μπορέσει να προσεγγίσει τα κράτη που τις έφερναν
αντιρρήσεις και να αποκτήσει την συναίνεση τους. Έτσι ξεκίνησε για την
Ευρωπαϊκή Ένωση μια περίοδος συνεχόμενων διαβουλεύσεων με όλα τα
μέλη των Ηνωμένων Εθνών μέσω άτυπων συναντήσεων με όλες τις
περιφερειακές ομάδες.
Υπό την αρχηγεία της τότε Ύπατου Εκπροσώπου Aston Catherine, η
Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια εκστρατεία προσεγγίζοντας τις περιφερειακές
ομάδες των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τα μεμονωμένα μέλη των
Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις αντίστοιχες πρωτεύουσες τους και στις
Βρυξέλλες. Αυτή η καμπάνια πραγματοποιήθηκε από τους εκπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη βοήθεια της κυλιόμενης Προεδρίας και όλων των
κρατών μελών της Ένωσης. Από τον Νοέμβριου του 2010 μέχρι και το
Φεβρουάριο του 2011 οργανώθηκαν άτυπες ανοιχτές διαβουλεύσεις όλων
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των μελών που ήταν επικεφαλείς της αποστολής. Παραβρέθηκαν πάνω από
100 Μόνιμοι Εκπρόσωποι παρουσιάζοντας πάνω από 40 παρεμβάσεις σε
κάθε ολομέλεια. Σχετικές απαντήσεις δίνονταν από το Μόνιμο Εκπρόσωπο
της κυλιόμενης Προεδρίας και από τον Επικεφαλή Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ένωση προσπάθησε να αποκτήσει πρώτη πληροφορίες σχετικά με τις
ανησυχίες που είχαν προκύψει από τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών και κυρίως
από εκείνα που είχαν ψηφίσει κατά του σχεδίου ψηφίσματος αλλά και από
εκείνα τα μέλη που θα μπορούσαν να δηλώσουν αποχή, ώστε να μπορέσει
να κάνει τις κατάλληλες τροποποιήσεις και να δημιουργήσει ένα
αναθεωρημένο σχέδιο ψηφίσματος που τελικά θα γινόταν αποδεκτό. Η
διαδικασία για αναθεώρηση του σχεδίου ψηφίσματος ήταν μια συνειδητή
προσπάθεια της Ένωσης για να προσεγγίσει εκείνες τις χώρες που έφεραν
αντιρρήσεις για το ψήφισμα και να τις καθησυχάσει.
Όπως είναι λογικό γίνανε διάφορες παραχωρήσεις σταδιακά για να μπορέσει
να δημιουργηθεί το νέο αναθεωρημένο ψήφισμα. Μέχρι και την τελευταία
στιγμή πριν ολοκληρωθεί το νέο ψήφισμα υπήρχαν χώρες που διατηρούσαν
ακόμη έντονες επιφυλάξεις. Έτσι στις 3 Μαΐου του 2011 έγινε η υιοθέτηση του
σχεδίου ψηφίσματος με την παρουσία του Ύπατου Εκπροσώπου, ο οποίος
κατέφθασε στη Νέα Υόρκη για να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει τις
τελευταίες προσπάθειες. Στην παρουσίαση της επίσημης πρότασης στην
επίσημη συνεδρίαση η κυλιόμενη Προεδρία παρουσίασε και τις τελευταίες
συμφωνημένες τροποποιήσεις, οι οποίες έγιναν πλήρως αποδεκτές.
Το ψήφισμα 65/276 υιοθετήθηκε με 180 ψήφους υπέρ και με δύο αποχές της
Συρίας και της Ζιμπάμπουε στις 3 Μαΐου του 2011. Αυτή η ισχυρή υποστήριξη
για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν κατά κάποιο τρόπο καλύτερη
από μία κοινή συναίνεση καθώς τώρα φαίνεται η άμεση και ρητή υποστήριξη
της πρότασης. Η υποστήριξη αυτή φάνηκε και στο χειροκρότημα που
συνόδευσε την υιοθέτηση του ψηφίσματος αλλά και στα συγχαρητήρια που
απέσπασε ο Ύπατος Εκπρόσωπος για τις ενέργειες του.
Ουσιαστικά με τη συζήτηση που διεξήχθη πριν την έναρξη της ψηφοφορίας η
Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε τη συνειδητή της απόφαση να αλλάξει τη
στρατηγική της ώστε να αποκτήσει την απαιτούμενη υποστήριξη για το σχέδιο
ψηφίσματος. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε με σαφή
τρόπο, ότι η υιοθέτηση του ψηφίσματος 65/276 θα ήταν ωφέλιμο και για την
ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών αφού
δεν θα αποκτούσε μόνο η Ένωση ένα πιο ομαλό πλαίσιο για να μπορεί να
συνεργαστεί αλλά και οι υπόλοιπες αντιπροσωπείες θα αποκτούσαν
περισσότερο χώρο να εκφράσουν τις διάφορες απόψεις τους, αφού ο αριθμός
των παρεμβάσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει
μειωθεί.
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2.5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ
• Απαιτούν οι νέες ρυθμίσεις κάποια αλλαγή των κανόνων της διαδικασίας στη
Γενική Συνέλευση ή κάποια τροποποίηση του καταστατικού χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών;
Γνωρίζοντας ότι η συμμετοχή στα Ηνωμένα Έθνη περιορίζεται στα κράτη,
τέτοιες ρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν να υιοθετηθούν αν δεν άλλαζε ο Χάρτης
των Ηνωμένων Εθνών και το ίδιο ισχύει και για τους κανόνες της διαδικασίας
της Γενικής Συνέλευσης. Παρόλα αυτά η ίδια η Ένωση αναφέρει ότι το status
του observer στην ουσία αναπτύχθηκε έξω από τον καταστατικό Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών. Το status του observer χορηγήθηκε στα μη μέλη των
Ηνωμένων Εθνών από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και η χρήση
του καθορίζεται ανά περίπτωση στα διάφορα ψηφίσματα χορηγώντας αυτό το
status σε διάφορους φορείς. Όπως υποδεικνύεται και στο Άρθρο 10 του
καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ‘‘η Γενική Συνέλευση μπορεί να
συζητά για οποιεσδήποτε απορίες και ζητήματα που αφορούν τις δυνάμεις ή
τις λειτουργίες που παρέχονται σε κάθε όργανο με βάση τον καταστατικό
Χάρτη και να κάνει συστάσεις στα μέλη των Ηνωμένων Εθνών για
οποιαδήποτε θέματα.’’
Κάποια προνόμια και δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί στην Αγία Έδρα και
στην Παλαιστίνη με την ιδιότητα τους ως observer, όπως για παράδειγμα το
δικαίωμα της απάντησης, ρυθμίζεται στις διατάξεις που αφορούν τα μέλη των
Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο οι αξιωματούχοι από το Γραφείο των Νομικών
Υποθέσεων στις άτυπες συναντήσεις δήλωσαν, ότι τίποτα από αυτά που
περιέχονται στην πρόταση της Ένωσης σε σχέση με τον Καταστατικό Χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών και τους κανόνες διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης
δεν απαιτούν κάποια μεταρρύθμιση ή τροπολογία. Η Γραμματεία των
Ηνωμένων Εθνών δεν είχε καμία πρόθεση να παρεμβαίνει δημοσίως σε μια
συζήτηση που θεωρούσε περισσότερο πολιτικής φύσεως παρά νομικής και
παρά τις απόψεις κάποιον μελών των Ηνωμένων Εθνών για περαιτέρω
συζήτηση πάνω στο θέμα, ευτυχώς για τα Ηνωμένα Έθνη τα περισσότερα
μέλη του συμφώνησαν με την αιτιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•Δίνουν οι νέες ρυθμίσεις προτεραιότητα σε ένα οργανισμό που έχει το
observer status έναντι των μελών των Ηνωμένων Εθνών;
Γνωρίζουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένας οργανισμός κρατών με βάση τα
άρθρα 3 και 4 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η συμμετοχή σε αυτόν και
κυρίως η συμμετοχή μικρών κρατών αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την
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ανάπτυξη της διπλωματίας τους αφού αποκτούν επίσημη αναγνώριση και
δικαιώματα ισότιμα μεταξύ των άλλων κρατών μελών. Επίσης είναι
σημαντικής σημασίας η συμμετοχή στον οργανισμό για κράτη που έχουν
υποστεί την διαδικασία της αποαποικιοποίησης καθώς με τη συμμετοχή τους
γίνεται επαναεπιβεβαίωση της κρατικής τους υπόστασης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοεί πλήρως ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένας
οργανισμός κρατών στον οποίο τα μικρότερα κράτη έχει τη δυνατότητα να
εκφράσουν τις απόψεις τους σε ισότιμη βάση μαζί με τους μεγάλους παίκτες
του οργανισμού. Έτσι λοιπόν κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων
τόνισε ότι οι ρυθμίσεις που ζητούσε δεν θα έπρεπε να θεωρηθούν ως
δικαιώματα και προνόμια που χορηγούνται σε έναν πολυμερή οργανισμό.
Αντίθετα θα έπρεπε να θεωρηθούν ως προνόμια που σκοπό έχουν να
παρουσιάσουν εκείνες τις θέσεις της Ένωσης και των κρατών μελών της
όπως έχουν συμφωνηθεί. (paragraph1 of the annex of UNGA Res. 65/275).
Είναι η περίπτωση όπου οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παρεμβαίνουν εξ’ ονόματος της Ένωσης, οι οποίοι είναι ωστόσο και μέλη των
Ηνωμένων Εθνών και τους παρέχεται η νομιμότητα να εφαρμόσουν ρυθμίσεις
που τους χορηγήθηκαν μέσω του ψηφίσματος. Έτσι οι θέσεις που
εκφράζονται από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
σημαντικές για τη συζήτηση αφού στην ουσία αντανακλούν τις δεσμεύσεις
από τα μέλη των Ηνωμένων και θα μεταφραστούν σε ψήφους. Από την άλλη
όταν παρεμβαίνουν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να
υποστηριχτεί το επιχείρημα ότι τους χορηγείται προνομιακό δικαίωμα έναντι
των μελών των Ηνωμένων Εθνών επειδή στην ουσία παρουσιάζει και τις
απόψεις των μελών των Ηνωμένων Εθνών αλλά και τις δικές της.
•Μπορεί να μετατραπεί ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών σε μια
οργάνωση για οργανισμούς;
Το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν αυτές οι ρυθμίσεις και από άλλους
περιφερειακούς οργανισμούς στο μέλλον έφερε στο προσκήνιο κάποιες
αντιδράσεις με το ζήτημα αυτό. Οι αντιπροσωπείες που δεν ήταν υπέρ της
χορήγησης αυτών των δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φυσικό
επακόλουθο να έχουν επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις που θα είχε η κίνηση, να
χορηγηθούν αυτά τα δικαιώματα και σε άλλους περιφερειακούς οργανισμούς
μέσα στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών αλλά και στη δυναμική του.
Επίσης υπήρχε άλλη μια τοποθέτηση ότι αν τελικά χορηγηθούν αυτά τα
δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους οργανισμούς, τότε ίσως
αλλάξει η μορφή της Γενικής Συνέλευσης και να μετατραπεί έτσι σε μια
‘γραμματεία των οργανισμών’ όπου η φωνή των μεμονωμένων κρατών και
κυρίως των μικρότερων κρατών θα πάψει να υφίσταται. Η άλλη όψη αυτής της
τοποθέτησης ενισχύεται από τις Αφρικανικές ομάδες κυρίως
όπου η
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Αντιπροσωπεία τους θεωρεί πολύ σημαντικό το γεγονός να μπορέσουν να
εξασφαλιστούν ισότιμες ρυθμίσεις, οι οποίες θα μπορούν στο μέλλον να
επεκταθούν και στους υπόλοιπους περιφερειακούς οργανισμούς.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτές τις αντιφατικές θέσεις
και να καταφέρει να τις συμβιβάσει. Στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αναφέρθηκε ότι βρέθηκαν στοιχεία τα οποία έχουν ως στόχο να
καθορίσουν την καταλληλότητα των οργανώσεων που αναζητούν αντίστοιχες
ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με την κοινή εξωτερική πολιτική, τη μόνιμη
εκπροσώπηση. Αυτή η πρόταση απορρίφθηκε τελικά από τα μέλη των
Ηνωμένων Εθνών καθώς θεωρήθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ως στόχο
να επιβάλλει το δικό της μοντέλο, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πρακτικά
αδύνατο να κατορθώσουν άλλοι οργανισμοί παρόμοιες ρυθμίσεις με τις
αντίστοιχες της Ένωσης.
Η απάντηση της Ένωσης ήταν ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούσαν φυσικό
επακόλουθο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που συμπεριλαμβάνονταν
στις ρυθμίσεις. Για να το αντιμετωπίσει αυτό η Ένωση έπρεπε να βρει μια
εναλλακτική λύση η οποία δόθηκε στην λειτουργική παράγραφο 3 του
ψηφίσματος μέσα από την οποία καθορίστηκαν οι ρυθμίσεις με οποίες
χορηγούνται σε έναν περιφερειακό οργανισμό ‘‘ μόνο όταν τα μέλη κράτη του
οργανισμού έχει συμφωνήσει και επιτρέπει στους εκπροσώπους να μιλήσουν
εξ’ ονόματος αυτού του οργανισμού και τον κρατών μελών του.’’
Σήμερα οι περισσότερες ομάδες (African, Caribbean) όπως και οι
περιφερειακοί οργανισμοί (CARICOM) μιλούν μέσω ενός εκπροσώπου των
κρατών μελών που έχουν την κυλιόμενη προεδρία. Ουσιαστικά θυμίζει την
περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν τη Συνθήκη της Λισαβόνας και του
ψηφίσματος 65/276. Η λειτουργία της κυλιόμενης προεδρίας διαφέρει από την
μια ομάδα ή οργανισμό στον άλλο. Οι περιφερειακές ομάδες για να
μπορέσουν να λάβουν τις αντίστοιχες ρυθμίσεις με εκείνες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης χρειάζεται να εκπροσωπούνται από τις αντίστοιχες περιφερειακές
οργανώσεις και η κυλιόμενη προεδρία αντικαθίσταται από τον μόνιμο
εκπρόσωπο της κάθε περιφερειακής ομάδας.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι διάφορες διαπραγματευτικές ομάδες ή
περιφερειακές αναπτύχθηκαν μέσα στα Ηνωμένα Έθνη με την πάροδο του
χρόνου. Η δομή της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπει να δημιουργηθούν ομάδες
μεταξύ των χωρών ώστε να μπορέσουν
να προωθήσουν κοινές
πρωτοβουλίες και κοινά ενδιαφέροντα. Οι πιθανοί φόβοι για τον ένα τελικά η
Γενική Συνέλευση οδηγηθεί να γίνει μια ‘‘συνέλευση των οργανισμών’’ θα
πρέπει να εξετάσουμε την τωρινή κατάσταση και να μην παραλείψουμε τα
οφέλη που έχουν δημιουργηθεί στο εμπόριο, στην οικονομία και στην
ασφάλεια. Τέλος σχετικά με τις ανησυχίες που προκύπτουν ότι μπορεί να
δημιουργηθούν ισχυρές ρυθμίσεις μεταξύ των περιφερειακών ομάδων
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έρχονται σε αντίθεση με την ευελιξία που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις των
Ηνωμένων Εθνών. Το γεγονός ότι μπορούν να δημιουργηθούν μη ευέλικτα
μπλοκ δεν μπορεί να ισχύει αφού η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από
τους ένθερμους υποστηριχτές των δια-περιφερειακών πρωτοβουλιών.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

3.1. Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
Πριν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας υπήρχαν ξεχωριστές ρυθμίσεις
όσον αφορά την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της
Κοινότητας με βάση το Άρθρο 300 της TEC (Treaty of European Community),
αναθέτονταν στην Επιτροπή που ήταν εξουσιοδοτημένη απο το Συμβούλιο με
σκοπό να διεξάγει διαπραγματεύσεις και να καταλήξει σε συμφωνία μεταξύ
της Κοινότητας και των άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών. Η Επιτροπή
ήταν υπεύθυνη για το κράτος μέλος που κατείχε την κυλιόμενη Προεδρία του
Συμβουλίου, το οποίο εκπροσωπούσε την Ένωση σε θέματα που αφορούσαν
την Κοινή Εξωτερική και Πολιτική Ασφαλείας. Ωστόσο μετά το αίτημα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Ηνωμένα Έθνη αναγνώρισαν τη δυαδικότητα της
ΕΚ/ΕΕ στην εκπροσώπησής
Η εκπροσώπηση της ΕΕ/ΕΚ στις επίσημες συναντήσεις των Ηνωμένων
Εθνών εξασφαλίζεται κυρίως μέσω της κυλιόμενης Προεδρίας. Οι
εκπρόσωποι της κυλιόμενης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με την
ικανότητα τους ως μέλη των Ηνωμένων Εθνών, έχουν πλήρη δικαιώματα στα
περισσότερα όργανα των Ηνωμένων Εθνών και έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν ως παρατηρητές (observer) σε άλλα όργανα, τα οποία έχουν
περιορισμένη σύνθεση και στα οποία δεν είναι μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει την ιδιότητα του παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών από το 1974, όπως και στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του
ΟΗΕ.
Γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δρα ως περιφερειακή ή διαπραγματευτική ομάδα
στα Ηνωμένα Έθνη και για αυτό το λόγο οι θέσεις της εκφράζονται στο
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών με ισάξιο τρόπο όπως με εκείνο των άλλων
περιφερειακών ή διαπραγματευτικών ομάδων, που αντιπροσωπεύονται απο
κάποιο μέλος τους.
Επιπλέον στους εκπροσώπους των αντίστοιχων περιφερειακών ή
διαπραγματευτικών ομάδων χορηγείται ένα προνομιακό δικαίωμα σύμφωνα
με τις υπάρχουσες διατάξεις, όπου έχουν το δικαίωμα να μιλούν πάνω απο τα
μεμονωμένα μέλη των Ηνωμένων Εθνών στις περισσότερες επίσημες
συναντήσεις. Με αυτό τον τρόπο γίνεται πιο εύκολο να τονιστούν τα κύρια
σημεία της συζήτησης που θα ακολουθήσει. Ουσιαστικά προετοιμάζει το
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έδαφος για τις μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις και βοηθά τα μεμονωμένα
μέλη των Ηνωμένων Εθνών
να καθορίσουν τις θέσεις τους σχετικά με πιθανές ευθυγραμμίσεις. Παρά το
δικαίωμα τους να παίρνουν θέση πριν τα μεμονωμένα μέλη των Ηνωμένων
Εθνών, έχουν δικαίωμα λόγου αφού μιλήσουν πρώτα τα κράτη μέλη των
Ηνωμένων Εθνών που βρίσκονται στη λίστα. Ουσιαστικά η Προεδρία
μεταφέρει δηλώσεις και απόψεις που καλύπτουν την πολιτική της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον,
ανάπτυξη κ.α. στις επίσημες συνεδριάσεις των Ηνωμένων Εθνών.
Επίσης μέσω της κυλιόμενης Προεδρίας η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει θέση
στις περισσότερες επίσημες συναντήσεις μεταξύ των πρώτων ομιλητών. Η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει την ιδιότητα του παρατηρητή ή του πλήρως
συμμετέχοντος
σε
πολλές
συνεδριάσεις
υψηλής
σημασίας
συμπεριλαμβανομένου εκείνες που αφορούν την Κλιματική Αλλαγή, τις
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι προς το
συμφέρον της αποτελεσματικότητας χωρίς να προδικάζεται η ικανότητα της
Επιτροπής να δρα αυτόνομα στην εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και με την πλήρη συγκατάθεση της. Έτσι εξασφαλίζεται ότι το
μήνυμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα μεταδίδεται νωρίς στη συζήτηση με
στόχο να αυξηθεί ο αντίκτυπος του στη συνέχεια. Για τις υψηλού επιπέδου
συνεδριάσεις οι οποίες επηρεάζουν τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας θα δημιουργηθούν συγκεκριμένες φόρμουλες που θα
διατυπώνονται ανά περίπτωση ώστε να επιτρέπονται οι έγκαιρες
παρεμβάσεις από τους υψηλόβαθμους εκπροσώπους της Επιτροπής, όταν
αυτό απαιτείται.

3.2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:OBSERVER STATUS
Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση δεν είναι περιορισμένη. Είναι το όργανο
όπου όλα τα μέλη συγκεντρώνονται, συζητούν και κλείνουν συμφωνίες με
σκοπό να ανταποκριθούν στις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
διεθνής κοινότητα. Οι διάφορες πρακτικές και ρυθμίσεις που καθιερώθηκαν
στη Γενική Συνέλευση παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε όλο το σύστημα των
Ηνωμένων Εθνών. Μετά την αντικατάσταση της κυλιόμενης Προεδρίας του
Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε βάλει ως στόχο να πείσει για την
εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό θα μπορεί
να επιτευχθεί με βάση το observer status που κληρονόμησε από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
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Με τον καιρό αναπτύχθηκε μια πρακτική όπου κατόπιν αιτήματος
προσκαλούνταν μη μέλη των Ηνωμένων Εθνών και έτσι διάφοροι
διακυβερνητικοί οργανισμοί είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις συσκέψεις
της Γενικής Συνέλευσης με την ιδιότητα του observer. Γενικά οι παρατηρητές
μπορούσαν να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης,
τους επιτρεπόταν η πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών
αλλά είχαν και την δυνατότητα να εγγραφούν στη λίστα των ομιλητών μετά
όμως από όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών.
Επιπλέον για τους observers που είχαν μόνιμα γραφεία στην έδρα του ΟΗΕ,
προοριζόταν μια θέση για αυτούς στη Γενική Αίθουσα Συνελεύσεων. Για το
στάτους του observer και τα αντίστοιχα δικαιώματα του ή τους περιορισμούς
του που του έχουν δοθεί, δεν αναφέρονται ούτε στον καταστατικό Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών αλλά ούτε και στους κανόνες της Γενικής Συνέλευσης. Η
ιδιότητα του παρατηρητή έχει δοθεί σε πάνω από 70 διακυβερνητικούς
οργανισμούς και έχει μειωθεί ο αριθμός των κρατών με την ιδιότητα του
observer αφού τα περισσότερα κράτη έχουν γίνει μέλη. Πλέον μόνο η
Παλαιστίνη και η Αγία Έδρα κατέχουν αυτή την ιδιότητα ως observer
οντότητες.

3.3.ΤΟ STATUS ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
Όσον αφορά την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύτερο
σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, προκύπτουν ερωτήματα όπως εκείνο με
βάση ποιά κριτήρια θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει προτεραιότητα
σε κάποιον οργανισμό. Έχουν προταθεί κάποια κριτήρια από την στρατηγική
Barroso-Asthon τα οποία όμως δεν αναφέρονται με συγκεκριμένες
λεπτομέρειες. Τα κριτήρια της στρατηγικής Barroso-Asthon ουσιαστικά έχουν
να κάνουν με την ενισχυμένη ιδιότητα(status enhancement) που αναζητά η
Ευρωπαϊκή Ένωση στους οργανισμούς και βασίζονται στο ενδιαφέρον και την
προοπτική της. Το ενδιαφέρον έχει να κάνει με βάση το στρατηγικό ή
οικονομικό ενδιαφέρον της Ένωσης ενώ η προοπτική αφορά τον αντίκτυπο
που θα υπάρξει στους τομείς πολιτικής της όπου έχει σημαντικές
αρμοδιότητες αλλά και με το πόσο ρεαλιστική είναι η αναβάθμιση του status
της σε μικρό χρονικό διάστημα.
Ωστόσο παραμένει ασαφές ποιο κριτήριο εφαρμόζει η στρατηγική ώστε να
ορίσει τη σκοπιμότητα της αναβάθμισης του status. Μέχρι στιγμής το πιο
ενδιαφέρον κριτήριο προκύπτει να είναι εκείνο που αφορά τα ενδιαφέροντα
της Ένωσης παρότι είναι πολύ ευρύ και δεν μπορεί να επιτρέψει μια
λειτουργική ιεράρχηση των προσπαθειών της Ένωσης. Πλέον υπάρχουν
πολύ λίγα θέματα που εξετάζονται από τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών
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που να σχετίζονται με οικονομικά ή θέματα στρατηγικής που να αφορούν και
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύσταση που έχει γίνει από τη στρατηγική BarrosoAsthon για νέες προσπάθειες όσον αφορά τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της αναβάθμισης του status της στην Διεθνή Οργάνωση
Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) αλλά και σε άλλους οργανισμούς είναι μάλλον
τυχαία.

3.4 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (FOOD
AND AGRICULTURE ORGANIZATION , FAO)
Ο οργανισμός τροφίμων και γεωργίας είναι μέσα σε εκείνους τους
οργανισμούς για τους οποίους δίνει εντολή η στρατηγική Barosso-Asthon στις
υπηρεσίες της Επιτροπής και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
(EEAS) να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους για αναβάθμιση τους status της
Ένωσης ή να βελτιώσουν τη θέση της στο πλαίσιο των ήδη υπαρχόντων
ρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο μια θετική έκβαση.
O Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας είναι ο δεύτερος πιο παλιός
ειδικευμένος οργανισμός στα Ηνωμένα Έθνη, που ιδρύθηκε το 1945 υπό το
φόντο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος έδωσε την ιδέα, ότι η διεθνής
συνεργασία μεταξύ των εθνικών κρατών και των διεθνών ρυθμίσεων αλλά και
με την επίβλεψη του οικονομικού τομέα θα μπορούσαν να θεωρηθούν
διασφαλίσεις ενάντια σε πιθανές μελλοντικές συγκρούσεις. Ο FAO ουσιαστικά
παρέχει ένα σύστημα μέσω του οποίου γίνεται η διάδοση γνώσης, εμπειρίας
και νέων ενημερωμένων στοιχείων που αφορούν την εξάλειψη της φτώχειας
αλλά και την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της χρήσης φυσικών πηγών.
Το 2013 μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά με τον FAO δεν προβλέπει μόνο την αναβάθμιση του
status της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο FAO αλλά παρέχει και μια πιο ισχυρή
εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης και πιο ευέλικτες εσωτερικές
διαδικασίες συνεργασίας. Με αυτή την αλλαγή έχουν προκληθεί αντιστάσεις
από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γενικότερα ο αγροτικός τομέας συμπεριλαμβάνεται στις βασικές αρμοδιότητες
της Ένωσης ήδη από την αρχή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας
μέσω δημιουργίας της κοινής αγροτικής πολιτικής (CAP). Στην ουσία
περικλείει ένα φάσμα τομέων πολιτικής οι οποίοι αλληλεπικαλύπτονται με το
έργο του FAO. Η CAP αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τον προϋπολογισμό τα έτη 2014-2020 ύψους
408.3 billion EUR ποσοστό που φτάνει στο 38% του συνολικού
προϋπολογισμού.
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Οι πρώτες επαφές μεταξύ του FAO και της Ένωσης συνέπεσαν με την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και την μεταφορά των αγροτικών
αρμοδιοτήτων από το εγχώριο επίπεδο σ’εκείνο της Κοινότητας. Η πρώτη
συμφωνία μεταξύ τους συντάχθηκε το 1959. Ήταν μια ανταλλαγή γραμμάτων
μεταξύ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γενικού διευθυντή
του FAO, οι οποίοι το 1962 θέσπισαν κανόνες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
δυο οργανισμών. Η Επιτροπή συμμετείχε ως observer στις συναντήσεις του
FAO και το 1970 απέκτησε το ενισχυμένο observer status. Ωστόσο και πάλι τα
δικαιώματα συμμετοχής της δεν κρίθηκαν επαρκή για να μπορέσει να ασκήσει
με αποτελεσματικό τρόπο τις εκτεταμένες αρμοδιότητες της. Η Επιτροπή
εξέφρασε τη λύπη της για την παραπάνω κατάσταση αφού αντιμετώπισε
πρόβλημα στο να καταθέσει προτάσεις και να μπορέσει να έχει πλήρη
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων του FAO και στα αντίστοιχα τεχνικά του
όργανα. Ήδη από το 1978 η Επιτροπή παρουσίασε το στόχο της για την
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον οργανισμό Τροφίμων και
Γεωργίας (FAO) αλλά οι συζητήσεις δεν είχαν ξεκινήσει πριν από το 1990 ,
όπου το Συμβούλιο έκανε πρόταση ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις
για την προσχώρηση της στο FAO, οι οποίες τελικά ξεκίνησαν το Φεβρουάριο
του 1991.
Η ένταξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο FAO ως πλήρες μέλος (full
member) απαιτούσε τροποποιήσεις σχετικά με το καταστατικό του ίδιου του
οργανισμού καθώς δεν είχε ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Όσον αφορά τις
διαπραγματεύσεις έπρεπε να ξεπεραστούν διάφορες αμφιβολίες και από τη
μεριά των κρατών μελών αλλά και από τον ίδιο τον οργανισμό (FAO). Τα
κράτη μέλη στην περίπτωση αυτή δεν είχαν πρόθεση να παραδώσουν
δικαιώματα κι από την άλλη τα συμβαλλόμενα κράτη του ίδιου του FAO, είχαν
το φόβο μήπως με αυτό τον τρόπο τεθεί σε κίνδυνο ο διακυβερνητικός
χαρακτήρας των Ηνωμένων Εθνών. Τελικά το Συμβούλιο ζήτησε την είσοδο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο FAO το Νοέμβρη του 1991.
Από τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο χορηγό
χρηματοδότησης του FAO και έχουν συναφθεί διάφορες συμφωνίες με στόχο
την μεγαλύτερη ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών σε
συγκεκριμένους πολιτικούς τομείς όπως για παράδειγμα στο πρόγραμμα που
ασχολείται με την επισιτιστική ασφάλεια και με τους στόχους της
ανθρωπιστικής επισιτιστικής βοήθειας. Πέρα απ’ όλες αυτές τις κινήσεις και τις
αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
αμφιλεγόμενος αφού υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη πιστεύει στην
πραγματική συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών ενώ η άλλη άποψη
ενισχύεται από το ποσοστό χρημάτων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση
στον οργανισμό και θεωρεί ότι ο FAO βλέπει την Ένωση σαν ένα πορτοφόλι
παρά σαν μια πολιτική συνεργασία.
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Παρόλα αυτά η αποτελεσματική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
FAO συνέχισε να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις παρά την ιδιότητα
που είχε αποκτήσει ως πλήρες μέλος (full membership) του οργανισμού. Αυτό
το βλέπουμε από το γεγονός, ότι παρόλο που είχε αποκτήσει την ιδιότητα του
μέλους στον οργανισμό δεν είχε κανένα δικαίωμα σε σχέση με τα δικαιώματα
που κατείχαν τα μέλη. Δεν είχε καθόλου δικαιώματα συμμετοχής στις
περιορισμένες επιτροπές και στα σώματα που ασχολούνταν με το εσωτερικό
έργο των συνεδρίων, δεν ασκούσε καθήκοντα στο Συνέδριο. Έτσι στις
ανακοινώσεις του FAO η Επιτροπή δήλωσε ότι ήταν ανάγκη πλέον να
διευθετηθούν οι διάφοροι περιορισμοί του καταστατικού του οργανισμού με
σκοπό να επιτευχθεί η συνοχή με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας και να
μπορέσει να επιτευχθεί μία πλήρης και ισοδύναμη συμμετοχή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον οργανισμό.
Από τη στιγμή που προσχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Διεθνή
Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας ως μέλος του οργανισμού παράλληλα με
τα κράτη μέλη ,τα δικαιώματα ομιλίας και ψήφου έπρεπε να ασκούνται με
εναλλακτικό τρόπο. Γεγονός που προκάλεσε δύο προβλήματα σε σχέση με
την εξωτερική διαφάνεια αλλά και με την εσωτερική συμμετοχή.
Όσον έχει να κάνει με το θέμα της εξωτερικής διαφάνειας με βάση το
καταστατικό του FAO, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υποβάλλει μια δήλωση
σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει τις αρμοδιότητες της. Σκοπός αυτής της
δήλωσης είναι να αποκαλύψει στα συμβαλλόμενα μέρη του Οργανισμού
Τροφίμων και Γεωργίας την εσωτερική κατανομή των αρμοδιοτήτων της αλλά
και μέσω αυτής να ενημερωθεί και ο Γενικός Διευθυντής για κάθε πιθανή
μεταβολή. Παρά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει η τελευταία
δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή των
αρμοδιοτήτων της στον Οργανισμό χρονολογείται πίσω στο 1994. Ωστόσο το
2013 κατατέθηκε από την Επιτροπή στο Συμβούλιο ένα νέο ενημερωμένο
σχέδιο δήλωσης που είχε ως βασικό στόχο, να καταφέρει να προσαρμόσει
την τωρινή κατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας.
Το σχέδιο βρίσκεται υπό εξέταση και έχει ήδη δεχτεί αυστηρή κριτική από τα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το καταστατικό του FAO υποχρεώνει τα κράτη μέλη πριν από κάθε
συνάντηση να δηλώσουν την κατανομή των αρμοδιοτήτων για κάθε θέμα που
βρίσκεται στην ατζέντα και να δηλώσει ποια οντότητα θα ψηφίσει. Η Επιτροπή
από την άλλη δήλωσε ότι εξέτασε την συστηματική υποβολή τέτοιων
ενημερωτικών σημειωμάτων για το εάν πρέπει ή όχι να είναι υποχρεωτικά για
συναντήσεις ή για συγκεκριμένα σημεία σε ζητήματα της ατζέντας στα οποία
είτε η ψήφος δεν εξετάζεται είτε η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών να προκύπτει άμεσα από την
παρούσα δήλωση των αρμοδιοτήτων.
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Αυτή η άποψη ωστόσο πυροδότησε διάφορες κριτικές από την πλευρά των
κρατών μελών. Οι Γενικοί Κανόνες του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας
απαιτούν σαφή ένδειξη των αρμοδιοτήτων πριν από την έναρξη κάθε
συναντήσεις. Έτσι η νέα αυτή δήλωση των αρμοδιοτήτων που προσθέτει
ελάχιστη ή καμία πληροφορία σχετικά με τις διατάξεις της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά ασαφής ώστε να μπορέσει να επιτρέψει σε
τρίτα κράτη να καθορίσουν με βάση ποια αρμοδιότητα καλύπτονται
συγκεκριμένα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης.
Το δεύτερο πρόβλημα που έχει προκύψει είναι η εσωτερική συνεργασία, η
οποία είναι αρκετά δυσκίνητη μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα της εσωτερικής συνεργασίας επηρεάζει την
αποτελεσματικότητα της συμμετοχής της Ένωσης μέσα στο FAO. Η Επιτροπή
και το Συμβούλιο συμφώνησαν μεταξύ τους για την εσωτερική συνεργασία
σχετικά με την προετοιμασία της Ένωσης και το δικαίωμα της να εξασκεί τα
δικαιώματα ομιλίας και ψήφου σε θέματα που εμπίπτουν στις αποκλειστικές
της αρμοδιότητες. Εάν πάλι το θέμα που εμπίπτει και στις αρμοδιότητες της
Ένωσης αλλά και σε εκείνες των κρατών μελών θα πρέπει να γίνει αναζήτηση
μιας κοινής θέσης με κατεύθυνση είτε προς εκείνες της Ένωσης είτε προς
εκείνες των κρατών μελών. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και το
ενδεχόμενο να προκύψει διαφωνία και οδηγούμαστε το ζήτημα να αναφέρεται
στον COREPER.
Στην ουσία αυτές οι ρυθμίσεις μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής όχι μόνο
απέτυχαν στο να αποφευχθούν νομικές διαφορές του παρελθόντος αλλά
επιπλέον δεν συνέβαλλαν καθόλου στο να βοηθήσουν να βελτιωθεί αυτή η
δυσκίνητη διαδικασία στις δηλώσεις που είναι υπό διαπραγμάτευση ή είτε
έχουν συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της. Για να
λυθεί ωστόσο η αδυναμία της αποτελεσματικής συμμετοχής της Ένωσης στο
FAO η Επιτροπή πρότεινε μια σειρά από αναθεωρημένες ρυθμίσεις μεταξύ
Συμβουλίου και Επιτροπής όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Οργανισμό.
Παρά τις διάφορες αλλαγές που έχουν γίνει με τον καιρό βλέπουμε ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί όσον αφορά τη συμμετοχή της στον οργανισμό
του FAO ,παρά το full membership status που της έχει δοθεί. Το γεγονός αυτό
δεν έχει να κάνει μόνο με τους διάφορους περιορισμούς που θέτει το
καταστατικό του οργανισμού αλλά έχει να κάνει και με την ίδια την Ένωση και
κυρίως με τα αποτελέσματα από τις εσωτερικές διαδικασίες και διαμάχες της.
Η στρατηγική Barossο-Asthon κατατάσσει τον FAO στους οργανισμούς όπου
οι προοπτικές για βελτίωση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καλές.
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3.5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΤΟ
STATUS ΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ως εκπρόσωποι των μελών των Ηνωμένων Εθνών, οι εκπρόσωποι της
κυλιόμενης Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ασκήσουν όλα
τα δικαιώματα που τους δόθηκαν από τη συμμετοχή τους στα Ηνωμένα Έθνη,
αφού δρουν εξ’ονόματος της Ένωσης. Αυτή είναι και η κατάσταση για τους
εκπροσώπους των περιφερειακών ή διαπραγματευτικών ομάδων που
κανονικά εκπροσωπούνται μέσω ενός μέλος τους ισοδύναμα σε κυλιόμενη
βάση. Ένας εκπρόσωπος της ΕΕ είναι ακόμα πιο περιορισμένος στη Γενική
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών λόγω της ικανότητας δράσης που έχει
δοθεί στην Ένωση ως παρατηρητής (observer).
Μια άμεση αλλαγή των εκπροσώπων που θα ακολουθούσε με το να τεθεί σε
ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, θα ήταν επιζήμια για την Ευρωπαϊκή Ένωση
και ιδιαίτερα στο πεδίο παρουσίασης των θέσεων της σε επίσημες
συναντήσεις. Αυτό θα γινόταν γιατί οι εκπρόσωποι των άλλων ομάδων θα
μιλούσαν στην αρχή της συζήτησης , με βάση την πρακτική εκείνη που δίνει
προτεραιότητα στους εκπροσώπους των ομάδων ενώ οι εκπρόσωποι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να παρέμβουν στο τέλος της συζήτησης
και αφού είχαν μιλήσει όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον οι
εκπρόσωποι της ΕΕ δεν θα μπορούσαν να μοιράζουν επίσημα έγγραφα τους,
ούτε να παρουσιάσουν προτάσεις αλλά ούτε και να έχουν δικαίωμα
απάντησης.

3.6. ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΔΡΑΣ
Στην Παλαιστίνη ανατέθηκε η υιοθέτηση του ψηφίσματος το 1998 ενώ στην
Αγία Έδρα το 2004. Ουσιαστικά τους δόθηκαν επιπλέον δικαιώματα
συμμετοχής στις Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης αλλά και σε διεθνείς
συνέδρια υπο την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης ή άλλων οργάνων των
Ηνωμένων Εθνών.
Στην Παλαιστίνη δόθηκαν τα εξής δικαιώματα:
-συμμετοχή στη Γενική Συζήτηση
-εγγραφή στη λίστα των ομιλητών. Όταν τα θέματα που θα συζητιόνταν
αφορούσαν την Παλαιστίνη ή τη Μέση Ανατολή η εγγραφή στη λίστα γινόταν
μεταξύ των κρατών μελών. Όταν τα θέματα όμως δεν σχετίζονταν άμεσα με
τα δικά της η εγγραφή γινόταν στη λίστα στο τέλος αφού είχαν πρώτα
εγγραφεί όλα τα μέλη κράτη.
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-δικαίωμα στο να υποστηρίζει σχέδια ψηφίσματος ή αποφάσεις σε θέματα
που την αφορούσαν
-δικαίωμα στο να προβάλει κάποια σημαντικά σημεία σε θέματα που την
αφορούν χωρίς όμως να αμφισβητεί την απόφαση του προεδρεύων
αξιωματούχου.
-κάθεται αμέσως μετά το τελευταίο μη μέλος και πριν από όλους τους
observers με έξι έδρες να κατανέμονται στην αίθουσα της Γενικής
Συνέλευσης.
Ωστόσο δεν έχει κανένα δικαίωμα ψήφου, ούτε να υποβάλλει υποψήφιους
αλλά ούτε τη δυνατότητα να θέσει κάποιο σχέδιο απόφασης ή ψηφίσματος για
ψήφο.
Η Αγία Έδρα απέκτησε τα ίδια δικαιώματα με την Παλαιστίνη. Συν όμως ότι
απέκτησε το δικαίωμα να έχει επικοινωνία με τις συνεδριάσεις και τις εργασίες
της Γενικής Συνέλευσης και των Συνεδρίων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων
Εθνών ή άλλων οργανισμών διανεμήθηκαν άμεσα χωρίς κάποιο μεσολαβητή
ως επίσημα έγγραφα. Τέλος η Αγία Έδρα μπορούσε να εγγραφεί στη λίστα
μετά τα μέλη άσχετα με το θέμα.
Τα ψηφίσματα της Παλαιστίνης και της Αγίας Έδρας θεωρήθηκαν πολύτιμοι
προκάτοχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα ψηφίσματα μας έδειξαν ότι η
Γενική Συνέλευση μπορούσε να αποφασίσει για συγκεκριμένες ρυθμίσεις
σχετικά με τη συμμετοχή ως observer.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

4.1.ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ενισχυμένη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ, μετά τη
Συνθήκη της Λισαβόνας και το ψήφισμα μας δείχνει ότι η επιρροή που ασκεί η
Ένωση αλλά και η αναγνωρισιμότητα της έχουν αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό.
Βλέπουμε ότι οι δράσεις της Ένωσης έχουν αρχίσει να αποκτούν μια συνοχή
σε συνδυασμό με τα κράτη μέλη της, γεγονός που καθιστά τις δράσεις της πιο
αποτελεσματικές.
Επίσης η συμμετοχή της Ένωσης και η παρουσία της στα Ηνωμένα Έθνη μας
δείχνουν το σεβασμό που έχει αποκτήσει από τα υπόλοιπα κράτη αλλά και το
κύρος που κατέχει όσον αφορά τη διεθνή της παρουσία. Μπορεί να θεωρηθεί
ως ένας αποτελεσματικός παράγοντας ακόμη και όταν οι αρμοδιότητες της
είναι περιορισμένες αφού έχει καταφέρει μετά από πολλές εσωτερικές
διαδικασίες να ενισχύσει την ενιαία της φωνή. Αυτό μας δείχνει ότι έχει
επιτευχθεί συνεργασία μεταξύ των μελών της Ένωσης για να καθορίσουν μια
κοινή στάση σε σχέση πάντα με το εκάστοτε σχέδιο της διεθνούς ατζέντας
των διαπραγματεύσεων.
Ωστόσο παρά το σεβασμό και το κύρος που έχει αποκτήσει, η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν έχει φτάσει ακόμη στο σημείο ώστε να μπορεί να καθορίζει και να
θέτει ζητήματα στη διεθνή ατζέντα. Ναι μεν η ενιαία φωνή που έχει αναπτύξει
είναι σημαντική αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και επαρκής για να καταφέρει να
ασκήσει και τέτοια επιρροή. Ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση είναι
σημαντική η στρατηγική που θα ακολουθηθεί, ώστε να ασκηθεί η κατάλληλη
επιρροή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Παρόλα αυτά, η Ένωση έχει δείξει
ότι διαθέτει την ικανότητα να ανταπεξέλθει στις διάφορες πιθανές διεθνείς
προκλήσεις, αφού η στάση της μας δείχνει ότι μπορεί να προσαρμοστεί
εύκολα σε νέες συνθήκες.
Από την άλλη έχουμε τo ψήφισμα της UNGA 65/276 που είναι σημαντικό για
διάφορους λόγους. Αρχικά βοήθησε ώστε να ενισχυθεί το πολιτικό στάτους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη, μια οργάνωση που βρίσκεται
στο επίκεντρο ενός πολυμερούς συστήματος και στο οποίο η Ευρωπαϊκή
Ένωση προσπαθεί να κάνει πιο αποτελεσματική. Επίσης καθορίζει τις
λεπτομέρειες της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαδικασίες που
έχουν να κάνουν με το ψήφισμα, μεταφέροντας την ευθύνη για την
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εκπροσώπηση της Ένωσης στα θεσμικά σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γενικότερα η Συνθήκη της Λισαβόνας λειτουργεί όταν τα θεσμικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέλη της λειτουργούν συντονισμένα και τότε
σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό
παράγοντα στη διεθνή σφαίρα. Να προσθέσουμε ότι το ψήφισμα και η
Συνθήκη της Λισαβόνας έχουν συμβάλει σε μια πιο συνεκτική παρουσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. .
Η Ένωση παρότι έχει πλέον αποκτήσει την ιδιότητα του ενισχυμένου
παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, χρειάζεται ακόμη
σε πολλές περιπτώσεις μια διαρκή προσπάθεια από μέρους της, να πείσει τα
τρίτα κράτη μέλη να την αποδεχτούν με αυτή της την ιδιότητα, χωρίς να
υπάρχει κάποιος φόβος.
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