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Κ�ινή Ε�ωτερική Π�λιτική 
και Π�λιτική Ασ�άλειας
(ΚΕΠΠΑ)



Η ΕΕ επιδιώκει την
πρ ώθηση της
ασ%άλειας, της ειρήνης,
της διεθν ύς
συνεργασίας, της
δηµ κρατίας, των
καν0νων δικαί υ και των
ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Ήδη απ0 
τη δεκαετία τ υ ’70, τα
κράτη-µέλη 8εκίνησαν 
να δια9 υλεύ νται 
και να συνεργά: νται 
για την επίλυση
σηµαντικών
πρ 9ληµάτων της
διεθν ύς π λιτικής.



Ευρωπαϊκή Ένωση
�

Ενίσ;υση της Ασ%άλειας

Τ  1999 καθ ρίστηκαν πέντε στ0; ι της ΚΕΠΠΑ:
• Η δια%ύλα8η των κ ινών α8ιών της ειρήνης, της

δηµ κρατίας, των καν0νων δικαί υ και των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων,

• Η ενίσ;υση της ασ%άλειας της Ένωσης σε 0λ υς
τ υς τ µείς,

• Η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσ;υση της
διεθν ύς ασ%άλειας,

• Η πρ ώθηση της διεθν ύς συνεργασίας,
• Η ενίσ;υση των δηµ κρατικών θεσµών και των

καν0νων δικαί υ και   σε9ασµ0ς των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και ελευθεριών.

Τις πρ τεραι0τητες και τ υς στ0; υς της ΚΕΠΠΑ
καθ ρί: υν  ι αρ;ηγ ί και  ι Υπ. Ε8ωτερικών των
;ωρών-µελών.
Η ΕΕ έ;ει επίσης  ρίσει Ύπατ  Εκπρ0σωπ  σε
περι ;ές κρίσεων ή συγκρ ύσεων, παρέ; ντας
άµεση επα%ή µε τις ε8ελί8εις στις περι ;ές αυτές
και επιτρέπει στην ΕΕ να έ;ει  υσιαστικ0 ρ0λ  σε
9ιώσιµες λύσεις.
Η ΕΕ έ;ει δεσµευτεί επίσης, να εγκαθιδρύσει
Ευρωπαϊκή Π λιτική Ασ%άλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ),
π υ θα καλύπτει 0λ υς τ υς σ;ετικ ύς µε την
ασ%άλειά της τ µείς, συµπεριλαµ9αν µένης της
Κ ινής Αµυντικής Π λιτικής. Η ΕΕ απ %άσισε να
ενισ;ύσει την ΕΠΑΑ µε την σύσταση απ στ λών
δια;είρισης κρίσεων. Αυτές συνιστ ύν απ στ λές
ανθρωπιστικής 9 ήθειας, απ στ λές διάσωσης,
διατήρησης της ειρήνης και ένα στρατιωτικ0 σώµα –
η ∆ύναµη Τα;είας Επέµ9ασης.



Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές
�

Πρ τεραι0τητα η Πρ0ληψη των
Συγκρ ύσεων

Για τ υς Ευρωπαί υς Σ σιαλιστές την πι  σηµαντική
πρ τεραι0τητα απ τελεί η πρ0ληψη των
συγκρ ύσεων κυρίως δια της  ικ ν µικής
συνεργασίας, της ανθρωπιστικής 9 ήθειας και της
9 ήθειας για αν ικ δ0µηση.

�ι Ευρωπαί ι Σ σιαλιστές θεωρ ύν 0τι η πρ ώθηση
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της δηµ κρατίας
απ τελεί µία απ0 τις σηµαντικ0τερες πρ τεραι0τητες
τ υ κ ιν 9 υλευτικ ύ έργ υ.

�ι Ευρωπαί ι Σ σιαλιστές υπ στηρί: υν σθεναρά
0λες τις πρ σπάθειες α% πλισµ ύ π υ  δηγ ύν στην
ε8άλειψη της πυρηνικής απειλής και αγωνί: νται για
την ε8άλειψη των κινδύνων π υ συνεπάγεται η
ε8άπλωση και η ;ρήση των ναρκών, των ελα%ρών
0πλων, της τε;ν λ γίας 9αλλιστικών πυραύλων, των
;ηµικών και 9ι λ γικών 0πλων.



Μελλ�ντικά Πλε�νεκτήµατα
�

O Ισ;υρ0τερ ς Παράγ ντας
στην ∆ιεθνή Σκηνή

Η διευρυµένη Ένωση θα απ τελέσει ένα απ0 τ υς
ισ;υρ0τερ υς διεθνείς παράγ ντες, ικανή να
πρ ωθήσει τις α8ίες της ειρήνης, της δηµ κρατίας,
της διεθν ύς συνεργασίας, των καν0νων δικαί υ και
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Μια Κ ινή Ε8ωτερική
Π λιτική είναι επίσης απαραίτητη για να
αντιµετωπιστ ύν σύγ;ρ νες απειλές 0πως η
τρ µ κρατία και η ε8άπλωση των 0πλων µα:ικής
καταστρ %ής, θέµατα τα  π ία δεν µπ ρεί να
;ειριστεί κάθε κράτ ς µεµ νωµένα.

�ι απ %άσεις της ΕΕ για την ε8ωτερική π λιτική
λαµ9άν νται σ;εδ0ν  µ0%ωνα στις ∆ιασκέψεις
Αρ;ηγών Κρατών. Αυτ0 σηµαίνει 0τι 0λα τα κράτη
έ; υν λ0γ , ανε8άρτητα τ υ µεγέθ υς τ υς, ένας
καν0νας π υ θα συνε;ίσει να τηρείται και σε µια
διευρυµένη Ένωση. Έτσι, συνεργα:0µενες  ι ;ώρες
της ΕΕ, έ; υν µια µ ναδική ευκαιρία να δια%υλά8 υν
τις α8ίες τ υς σε διεθνές επίπεδ , πράγµα π υ θα
αδυνατ ύσαν να πετύ; υν µεµ νωµένα.



Για περισσ0τερες πληρ % ρίες 0σ ν
α% ρά την δράση των Ευρωπαίων
Σ σιαλιστών, 0σ ν α% ρά την ΚΕΠΠΑ:

�

PES Group:
http://www.socialistgroup.org
PES:
http://www.pes.org
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Επικ�ινωνείστε
Κ ιν 9 υλευτική �µάδα τ υ Ευρωπαϊκ υ Σ ςιαλιστικ ύ
Κ0µµατ ς 
Ευρωπαϊκ0 Koιvo9oύλιo, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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http://www.kisos.org


