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Δρ. Ιωάννης Παρίζης 

Υποζηράηηγος ε.α. 

Διδάκηωρ Πολιηικής Επιζηήμης 

 

το πλαύςιο τησ αναπτυςςϐμενησ κοινόσ πολιτικόσ αςφϊλειασ και ϊμυνασ, η ΕΕ ϋχει 

αναλϊβει όδη αριθμϐ επιχειρόςεων ςτρατιωτικόσ ό μη-ςτρατιωτικόσ διαχεύριςησ 

κρύςεων, ςε διϊφορεσ περιοχϋσ, ακϐμη και εκτϐσ τησ ευρωπαώκόσ ηπεύρου. Οι 

επιχειρόςεισ αυτϋσ πραγματοποιοϑνται εύτε αυτϐνομα εύτε με τη χρηςιμοπούηςη 

μϋςων ό δυνατοτότων τησ Ατλαντικόσ υμμαχύασ, ςτο πλαύςιο αντιςτούχων 

ςυμφωνιών, κατϊ βϊςη των ρυθμύςεων Berlin plus. 

 Θα μποροϑςαμε να ποϑμε ϐτι το 2003 αποτϋλεςε το ϋτοσ κατϊ το οπούο η 

ΕΠΑΑ κατϋςτη επιχειρηςιακό. Κατϊ τη διϊρκεια του ϋτουσ αυτοϑ περύπου 2.000 

ςτρατιωτικϐ και αςτυνομικϐ προςωπικϐ ςυνολικϊ, ϋλαβαν μϋροσ ςε επιχειρόςεισ 

ςτη Βοςνύα-Ερζεγοβύνη, τη ΠΓΔΜ και τη Δημοκρατύα του Κονγκϐ, ςτο πλαύςιο 

αντιςτούχων αποςτολών. 

Γενικά χαρακτηριςτικά 

Απϐ τισ ςυνολικϊ 23 επιχειρόςεισ ΕΠΑΑ που ανελόφθηςαν μεταξϑ 2003 και 2009, ϋξι 

όταν ςτρατιωτικόσ φϑςησ, δεκατϋςςερισ μη ςτρατιωτικόσ φϑςησ (civilian) και τρεισ 

μικτϋσ.   

(1) Οι ϋξι ςτρατιωτικέσ αποςτολέσ που ανϋλαβε η ΕΕ, εύχαν ωσ αντικεύμενο 

ειρηνευτικϋσ και ανθρωπιςτικϋσ επιχειρόςεισ, αν και ςε μερικϋσ περιπτώςεισ 

εξουςιοδοτόθηκαν να πραγματοποιόςουν επιχειρόςεισ διϊςωςησ και να αναλϊβουν 

δρϊςη επιβολόσ τησ τϊξησ. Πρϐκειται για τισ επιχειρόςεισ: Concordia ςτη FYROM, 

Artemis ςτη Δημοκρατύα του Κονγκϐ (DRC), Althea ςτη Βοςνύα-Ερζεγοβύνη, EUFOR 

RD Congo επύςησ ςτη DRC, EURFOR Chad/RCA ςτη Δημοκρατύα του Σςαντ και τη 

Δημοκρατύα τησ Κεντρικόσ Αφρικόσ, και τϋλοσ EU NAVFOR ςτη ομαλύα. 

(2) τον τομϋα των μη ςτρατιωτικών (civilian) αποςτολών για τη 

διαχεύριςη κρύςεων, η ΕΕ ϋχει αναλϊβει: 

 Επτά αςτυνομικέσ αποςτολέσ: EU Police Mission (EUPM) ςτη 

Βοςνύα-Ερζεγοβύνη, Proxima ςτη FYROM, EUPOL Kinshasa ςτη 

Δημοκρατύα του Κονγκϐ, EU COPPS ςτα Παλαιςτινιακϊ Εδϊφη, 

EUPAT ςτη FYROM, EUPOL AFGHANISTAN ςτο Αφγανιςτϊν, EUPOL 

DR Congo ςτη Δημοκρατύα του Κονγκϐ.  

 Τρεισ αποςτολέσ κράτουσ δικαίου: EUJUST Themis ςτη Γεωργύα, 

EUJUST LEX ςτο Ιρϊκ και EULEX Kosovo ςτο Κϐςοβο. 
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 Δύο αποςτολέσ παρατήρηςησ: Aceh Monitoring Mission (AMM) 

ςτην Ινδονηςύα και EUMM ςτη Γεωργύα. 

 Δύο αποςτολέσ επιτήρηςησ ςυνόρων: EU BAM Rafah ςτα 

Παλαιςτινιακϊ Εδϊφη και EU Border Assistance Mission ςτα ςϑνορα 

Μολδαβύασ και Ουκρανύασ. 

(3) Οι τρεισ μικτέσ πολιτικο-ςτρατιωτικέσ αποςτολέσ εύναι: EUSEC DR 

Congo ςτη Δημοκρατύα του Κονγκϐ, EU Civilian – Military Supporting Action ςτο AMIS 

II ςτο ουδϊν και EU SSR ςτη Γουώνϋα-Μπιςϊου. 

 Οι προαναφερθεύςεσ επιχειρόςεισ ΕΠΑΑ παρουςιϊζουν ϋναν αριθμϐ κοινών 

χαρακτηριςτικών, αν και υφύςτανται ςημαντικϋσ διαφορϋσ μεταξϑ τουσ: 

 Όλεσ οι αποςτολϋσ ςυςτόθηκαν με αποφϊςεισ του υμβουλύου τησ ΕΕ, με 

τη μορφό «Κοινόσ Δρϊςησ» (Joint Action), με βϊςη το Άρθρο 14 ΕΕ.  

 ε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ, το υμβοϑλιο ανϋθεςε ςτην Επιτροπό Πολιτικόσ 

και Αςφϊλειασ την ευθϑνη του πολιτικοϑ ελϋγχου και τησ ςτρατηγικόσ 

διεϑθυνςησ τησ επιχεύρηςησ ςϑμφωνα με το Άρθρο 25 ΕΕ.  

 Σο προςωπικϐ και τα μϋςα που χρηςιμοποιοϑνται διατύθενται απϐ τα 

κρϊτη μϋλη και τα θεςμικϊ ϐργανα τησ ΕΕ καθώσ επύςησ και απϐ τρύτα 

κρϊτη και οργανιςμοϑσ, ϐπωσ το ΝΑΣΟ.1  

 ε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ, η ανϊπτυξη των ςτρατευμϊτων τησ ΕΕ καθώσ και 

του μη ςτρατιωτικοϑ προςωπικοϑ, βαςύςτηκε ςτην ςυγκατϊθεςη τησ 

τρύτησ χώρασ που φιλοξϋνηςε την αντύςτοιχη αποςτολό.  

 Οι μη ςτρατιωτικϋσ αποςτολϋσ χρηματοδοτόθηκαν απϐ τον 

προϒπολογιςμϐ των Ευρωπαώκών Κοινοτότων, ενώ το κϐςτοσ των 

ςτρατιωτικών επιχειρόςεων καλϑφθηκε απϐ τα κρϊτη μϋλη και απϐ το 

κϊθε τρύτο κρϊτοσ που ςυμμετεύχε, ςϑμφωνα με το Άρθρο 28(3) ΕΕ και 

την απϐφαςη του υμβουλύου για τη ςϑςταςη του Μηχανιςμοϑ «Αθηνϊ».  

 Η πλειονϐτητα των επιχειρόςεων αποφαςύςτηκαν προκειμϋνου να 

ςυμπληρώςουν ό να υποςτηρύξουν όδη υφιςτϊμενεσ ευρωπαώκϋσ και 

διεθνεύσ αποςτολϋσ ό προγρϊμματα δωρητών και δραςτηριϐτητεσ που 

εύχαν αναπτυχθεύ. 

 Απϐ την ϊλλη, οι αποςτολϋσ ΕΠΑΑ παρουςιϊζουν μικρέσ ή ςημαντικέσ 

διαφορέσ: 

 Ωσ προσ το μέγεθοσ: Για παρϊδειγμα, ενώ η EUJUST Themis ςτη Γεωργύα 

ςυνύςτατο απϐ λιγϐτερο απϐ μια δωδεκϊδα πολύτεσ εμπειρογνώμονεσ, η 

επιχεύρηςη Althea ςτη Βοςνύα-Ερζεγοβύνη, αριθμοϑςε ςτην αρχό 7.000 

ςτρατιωτικϐ προςωπικϐ.  

                                                           

1 χετικϊ με τη ςυνεργαςύα μεταξϑ τησ ΕΕ και του ΝΑΣΟ ςτο πεδύο τησ ΕΠΑΑ βλϋπε επύςησ: Ευρωπαώκϐ 
υμβοϑλιο τησ Νύκαιασ (13 Δεκ. 2000), Έκθεςη τησ Προεδρύασ για την ΕΠΑΑ, Παρϊρτημα VII. “EU–
NATO Declaration on ESDP”, 42 ILM (2003) 242. Επύςησ, Μ. Reichard, “Some Legal Issues Concerning 
the EU-NATO Berlin Plus Agreement”, 73 Nordic J Int’l L (2004) 37, και M. Reichard, The EU – NATO 
Relationship: A Legal and Political Perspective (2006). 
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 Επύςησ, οι δαπάνεσ που απαιτόθηκαν ποικύλουν ςημαντικϊ: ενώ η 

χρηματοδϐτηςη τησ αποςτολόσ EUPAT ϋφταςε το 1,5 εκατομμϑριο ευρώ, οι 

κοινϋσ δαπϊνεσ για την αποςτολό EUFOR RD Congo ανόλθαν περύπου ςτα 

17 εκατομμϑρια ευρώ.  

 ε ϐτι αφορϊ τουσ βαςικοϑσ αντικειμενικούσ ςκοπούσ, οι επιχειρόςεισ ΕΠΑΑ 

καλϑπτουν μεγϊλο φϊςμα, απϐ αποςτολϋσ επιτόρηςησ (EUBAM Rafah), 

εκπαύδευςησ (EUJUST Lex), παροχόσ ςυμβουλών (EUSEC RD Congo), και 

παρατόρηςησ (AMM) μϋχρι ςτρατιωτικϋσ επιχειρόςεισ με αντικειμενικϐ 

ςκοπϐ την αςφϊλεια ςτην περιοχό ανϊπτυξησ (Althea).  

 Σϋλοσ, το προςωπικό των αποςτολών αυτών υλοπούηςαν τισ αποςτολϋσ 

τουσ ςε ριζικϊ διαφορετικϐ επιχειρηςιακϐ περιβϊλλον, απϐ τουσ 

διαδρϐμουσ του Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ τησ Γεωργύασ μϋχρι τα 

ςτενοςϐκακα τησ Μποϑνια ςτη Δημοκρατύα του Κονγκϐ. 

 Όλεσ οι επιχειρόςεισ αναλόφθηκαν κατϐπιν ςχετικόσ απϐφαςησ του 

υμβουλύου Αςφαλεύασ του ΟΗΕ. Σϋςςερεισ απϐ αυτϋσ - Artemis, Althea, EUFOR RD 

Congo και EURFOR Tchad/RCA – εύχαν την εξουςιοδϐτηςη (εντολό) του υμβουλύου 

Αςφαλεύασ, ςϑμφωνα με τισ προβλϋψεισ του Κεφαλαύου VII του Φϊρτη του ΟΗΕ για 

τη χρόςη ϐλων των αναγκαύων μϋςων, περιλαμβανομϋνησ τησ ϋνοπλησ δϑναμησ, 

προκειμϋνου να φϋρουν ςε πϋρασ την εντολό τουσ.2 Σϋλοσ, οι πολιτικϋσ και 

οικονομικϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ τησ ΕΕ και των διαφϐρων χωρών ςτισ οπούεσ 

αναπτϑχθηκαν οι επιχειρόςεισ ΕΠΑΑ διαφϋρουν ςημαντικϊ.   

Διεθνείσ Συμφωνίεσ 

Η διεξαγωγό επιχειρόςεων διαχεύριςησ κρύςεων τησ ΕΕ ςε τρύτεσ χώρεσ, εντϐσ του 

πλαιςύου τησ ΕΠΑΑ, εύχε ωσ ςυνϋπεια να βρεθεύ η ΕΕ κατϊ τα τελευταύα χρϐνια προ 

νϋων, διοικητικόσ και επιχειρηςιακόσ φϑςησ, προκλόςεων, περιλαμβανομϋνησ και 

τησ ανϊγκησ καθοριςμοϑ τησ διεθνοϑσ νομικόσ θϋςησ των επιχειρόςεων αυτών και 

του προςωπικοϑ τουσ κατϊ τη διϊρκεια τησ παρουςύασ τουσ ςε ξϋνεσ χώρεσ. ε 

κϊποιεσ περιπτώςεισ, η ΕΕ όρθε ςε ςυμφωνύεσ με τα φιλοξενοϑντα κρϊτη 

προκειμϋνου να αποφαςιςθεύ το νομικϐ καθεςτώσ των επιχειρόςεων διαχεύριςησ 

κρύςεων τησ ΕΕ, ενώ ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ επεκτϊθηκε η ιςχϑσ όδη υφιςταμϋνων 

ςυμφωνιών.3  

 Η δημιουργύα τησ ΕΠΑΑ οδόγηςε ςτη ςϑναψη μεγϊλου αριθμοϑ διεθνών 

ςυμφωνιών εκ μϋρουσ του υμβουλύου, ςϑμφωνα με τισ προβλϋψεισ του Άρθρου 24 

τησ ΕΕ. Οι προβλϋψεισ αυτϋσ ϋδωςαν ςτο υμβοϑλιο τη δυνατϐτητα να ςυνϊψει 

διεθνεύσ ςυμφωνύεσ με ϋνα ό περιςςϐτερα κρϊτη ό διεθνεύσ οργανιςμοϑσ 

                                                           

2 Αποφϊςεισ του υμβουλύου Αςφαλεύασ 1484 τησ 30 ΜαϏου 2003, 1575 τησ 22 Νοεμβρύου 2004, 1671 
τησ 25 Απριλύου 2006, και 1778 τησ 25 επτεμβρύου 2007, αντιςτούχωσ. 

3 Βλϋπε λεπτομερό ανϊλυςη ςτο Aurel Sari, “Status of Forces and Status of Mission Agreements under 
the ESDP: The EU's Evolving Practice”, The European Journal of International Law ( EJIL), (2008, Vol. 19 
No. 1, 67–100. 
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προκειμϋνου να υλοποιηθεύ η ΚΕΠΠΑ, ςτην οπούα εύναι ενςωματωμϋνη η ΕΠΑΑ.4 Οι 

ςυνθόκεσ που ρυθμύζουν τη ςυμμετοχό εθνικών ςτρατιωτικών ςυγκροτημϊτων ςε 

μύα διεθνό επιχεύρηςη διαχεύριςησ κρύςησ καθώσ και οι ςυνθόκεσ που αφοροϑν ςτην 

ανϊπτυξη τησ ύδιασ τησ επιχεύρηςησ, καθορύζονται  κανονικϊ με τη μορφό διεθνών 

ςυμφωνιών μεταξϑ των κρατών που αποςτϋλλουν δυνϊμεισ, του φιλοξενοϑντοσ 

κρϊτουσ και του διεθνοϑσ οργανιςμοϑ που αςκεύ τη διούκηςη και τον ϋλεγχο τησ 

επιχεύρηςησ.5  

 Σο υμβοϑλιο ϋχει καταλόξει ςε τρεισ τϑπουσ διεθνών ςυμφωνιών, ςϑμφωνα 

με το Άρθρο 24 τησ ΕΕ, προκειμϋνου να ρυθμύςει διϊφορα πρακτικϊ και νομικϊ 

θϋματα που ςχετύζονται με τη διεξαγωγό των επιχειρόςεων ΕΠΑΑ: 

 Πρώτον, προχώρηςε ςε ςυμφωνύεσ, γνωςτϋσ ωσ “status of forces 

agreements (SOFAs)” και “status of mission agreements (SOMAs)”,  με τα 

φιλοξενοϑντα κρϊτη, για τον καθοριςμϐ τησ νομικόσ θϋςησ των 

επιχειρόςεων ΕΠΑΑ και των μελών τουσ κατϊ τη διϊρκεια τησ παρουςύασ 

τουσ ςτο ϋδαφοσ του αντιςτούχου φιλοξενοϑντοσ κρϊτουσ. 

 Δεϑτερον, προχώρηςε ςε ςυμφωνύεσ με τρύτα κρϊτη που ςυνειςφϋρουν 

προςωπικϐ και μϋςα ςε τϋτοιεσ επιχειρόςεισ προκειμϋνου να ορύςουν τισ 

προϒποθϋςεισ των αντιςτούχων ςυνειςφορών τουσ. 

 Σρύτον, ϋχει ςυνϊψει ςυμφωνύεσ για τη ρϑθμιςη θεμϊτων ανταλλαγόσ 

διαβαθμιςμϋνων πληροφοριών μεταξϑ τησ ΕΕ και τρύτων μερών (ΟΗΕ, 

ΝΑΣΟ, κλπ). 

 Οι ςυμφωνύεσ που αφοροϑν τισ δυνϊμεισ (SOFAs) και τισ αποςτολϋσ (SOMAs) 

εύναι διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυνθόκεσ οι οπούεσ καθορύζουν το νομικϐ καθεςτώσ των 

ςτρατιωτικών δυνϊμεων και του μη ςτρατιωτικοϑ προςωπικοϑ τησ ΕΕ που 

αναπτϑςςονται ςτο εξωτερικϐ με τη ςυγκατϊθεςη του φιλοξενοϑντοσ κρϊτουσ.6 Οι 

ςυνθόκεσ αυτϋσ αφοροϑν ςε θϋματα ϐπωσ η εύςοδοσ και η αποχώρηςη του ξϋνου 

προςωπικοϑ, ο φερϐμενοσ οπλιςμϐσ, η φορολογύα, ο διακανονιςμϐσ αποζημιώςεων, 

και η ϊςκηςη ποινικών διώξεων ςε βϊροσ μελών των ξϋνων αποςτολών.  

 τα πλαύςια αυτϊ, το υμβοϑλιο ςυνόψε χωριςτϋσ ςυμφωνύεσ, ςϑμφωνα με το 

Άρθρο 24 ΕΕ, με τη Βοςνύα-Ερζεγοβύνη, τη FYROM, τη Γεωργύα, τη Δημοκρατύα του 

Κονγκϐ, την Ινδονηςύα, και τη Γκαμπϐν, προκειμϋνου να ρυθμιςτοϑν νομικόσ φϑςησ 

θϋματα για διϊφορεσ αποςτολϋσ ΕΠΑΑ. Οι ςυνθόκεσ των υπολούπων αποςτολών, 

τηρουμϋνων των αναλογιών, καθορύςτηκαν εύτε με τη μορφό ανταλλαγόσ 

επιςτολών, εύτε επεκτεύνοντασ και ςτην περύπτωςό τουσ υφιςτϊμενεσ νομικϋσ 

ρυθμύςεισ που εύχαν προκϑψει απϐ διαπραγματεϑςεισ με ϋνα κρϊτοσ μϋλοσ τησ ΕΕ ό 

                                                           

4 Aurel Sari, “Σhe conclusion of international agreements by the Εuropean Union in the context of the 
ESDP”, International and Comparative Law Quarterly (ICLQ) vol 57, January 2008, ς. 53-86. 

5 Για την πρακτικό του ΟΗΕ ςτο θϋμα αυτϐ, βλϋπε R.C.R. Siekmann, National Contingents in United 
Nations Peace-Keeping Forces (Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1991), και M. Bothe and T. Dorschel, “The 
UN Peacekeeping Experience” ςτο D. Fleck (ed) The Handbook of the Law of Visiting Forces (OUP, 
Oxford, 2001), ς. 487. 

6 DW Bowett, “Military Forces Abroad” (1997), Encyclopaedia of Public International Law, ς. 388.  
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με τρύτα μϋρη.7 την περύπτωςη μιασ επιχεύρηςησ (τησ επιχεύρηςησ Artemis ςτη 

Δημοκρατύα του Κονγκϐ) το υμβοϑλιο δεν ςυνόψε κϊποιου εύδουσ ςυμφωνύα με το 

φιλοξενοϑν κρϊτοσ. 8 

Συμμετοχή Τρίτων Χωρών 

Η ΕΕ ϋχει καταςτόςει ςαφϋσ απϐ την αρχό ϐτι δϋχεται ςυμμετοχϋσ απϐ 

ενδιαφερϐμενα τρύτα μϋρη ςε αποςτολϋσ διαχεύριςησ κρύςησ, ςτα πλαύςια τησ ΕΠΑΑ, 

και ϐτι προςκαλεύ τρύτα μϋρη να ςυμμετϊςχουν ςε τϋτοιεσ αποςτολϋσ κατϊ 

περύπτωςη.9 Μϋχρι το 2008, περιςςϐτερα απϐ εύκοςι τρύτα κρϊτη ϋχουν ςυνειςφϋρει 

προςωπικϐ και μϋςα ςε αποςτολϋσ διαχεύριςησ κρύςεων τησ ΕΕ, πολλϊ απϐ τα οπούα 

ϋχουν καταςτεύ ςτο μεταξϑ μϋλη τησ Ένωςησ. τη μεγϊλη πλειονϐτητα, το 

υμβοϑλιο ϋχει προχωρόςει ςε διεθνεύσ ςυμφωνύεσ, κατϊ τισ προβλϋψεισ του 

Άρθρου 24 ΕΕ, με τισ τρύτεσ χώρεσ, προκειμϋνου να καθοριςτοϑν οι ςυνθόκεσ τησ 

ςυμμετοχόσ τουσ ςε αποςτολϋσ ΕΠΑΑ. τισ χώρεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται οι: 

Βραζιλύα, Βρουνϋι, Καναδϊσ, Ουγγαρύα, Μαλαιςύα, ιγκαποϑρη, Νϐτια Αφρικό, 

Σαώλϊνδη και Υιλιππύνεσ.  

 Οι ςυμφωνύεσ υποχρεώνουν τα ςυμμετϋχοντα τρύτα κρϊτη να 

ςυμμορφώνονται προσ τισ προβλϋψεισ τησ απϐφαςησ Κοινόσ Δρϊςησ του 

υμβουλύου (Council Joint Action) που ςυςτόνει τη ςυγκεκριμϋνη αποςτολό ΕΠΑΑ, 

και τα υποχρεώνει να εξαςφαλύζουν ϐτι το προςωπικϐ τουσ θα ςυμμορφώνεται 

προσ την απϐφαςη Κοινόσ Δρϊςησ και τισ αποφϊςεισ των ςχετικών οργϊνων τησ ΕΕ, 

ςϑμφωνα με το ςχϋδιο επιχειρόςεων. Επιπλϋον, οι ςυμφωνύεσ αυτϋσ επεκτεύνουν την 

εφαρμογό των ςυμφωνιών που ςυνόφθηςαν μεταξϑ τησ ΕΕ και τησ φιλοξενοϑςασ 

χώρασ ςτο προςωπικϐ που διατύθεται απϐ ςυμμετϋχουςεσ τρύτεσ χώρεσ, και 

περιλαμβϊνουν προβλϋψεισ αναφορικϊ με την ιεραρχύα τησ διούκηςησ, την 

παραύτηςη απϐ απαιτόςεισ, την αςφϊλεια διαβαθμιςμϋνων πληροφοριών, καθώσ 

και οικονομικϊ θϋματα.  

 Γενικϊ, ο ςκοπϐσ των ςυμφωνιών με τισ ςυμμετϋχουςεσ τρύτεσ χώρεσ εύναι να 

εξαςφαλιςθεύ ϐτι τα ςυμμετϋχοντα τρύτα κρϊτη θα βρύςκονται ςτισ ύδιεσ ό 

παρϐμοιεσ ςυνθόκεσ προσ τα ςυμμετϋχοντα κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ. Δεδομϋνου ϐτι τα 

κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ που ςυνειςφϋρουν προςωπικϐ και μϋςα για μύα αποςτολό ΕΠΑΑ, 

υπϐκεινται όδη ςτην αντύςτοιχη εςωτερικό νομοθεςύα τησ Ένωςησ τη ςχετικό με τη 

αποςτολό, δεν εύναι αναγκαύο για το υμβοϑλιο να ςυνϊψει ςυμφωνύεσ ςυμμετοχόσ 

με αυτϊ κατϊ το Άρθρο 24 ΕΕ. 

Συμφωνίεσ ανταλλαγήσ πληροφοριών 

                                                           

7 Για παρϊδειγμα με την απϐφαςη 1671/ 25 Απριλύου 2006 του υμβουλύου Αςφαλεύασ οριζϐταν ϐτι η 
ςυμφωνύα που ρϑθμιςε τισ ςυνθόκεσ τησ Αποςτολόσ του ΟΗΕ ςτη Δημοκρατύα του Κονγκϐ (MONUC) 
τησ 4 ΜαϏου 2000, θα εφαρμοζϐταν και για την ςτρατιωτικό επιχεύρηςη EUFOR RD Congo, τησ ΕΕ. 

8 Για λεπτομερό ανϊλυςη, βλϋπε Aurel Sari, “Status of Forces and Status of Mission Agreements under 
the  ESDP: The EU’s Evolving Practice”, ςτο (2008) 19 EJIL. 

9 Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο ςτο Ελςύνκι, Έκθεςη τησ Προεδρύασ για την ΕΠΑΑ, παρϊρτημα IV, 11-12 
Δεκεμβρύου 1999. 
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Μετϊ την δημιουργύα τησ ΕΠΑΑ, το υμβοϑλιο καθιϋρωςε ϋνα πλόρεσ ςϑςτημα 

αςφϊλειασ το οπούο καλϑπτει το ύδιο το υμβοϑλιο, τη Γενικό Γραμματεύα του και τα 

κρϊτη μϋλη με ςκοπϐ την αςφϊλεια των διαβαθμιςμϋνων πληροφοριών τισ οπούεσ 

κατϋχει η Ένωςησ απϐ καταςκοπεύα ό μη εξουςιοδοτημϋνη αποκϊλυψη.10 Όπου 

υπϊρχει μϐνιμη ό περιςταςιακό ανϊγκη παροχόσ διαβαθμιςμϋνων πληροφοριών 

μεταξϑ τησ ΕΕ και τρύτων κρατών ό διεθνών οργανιςμών, οι κανονιςμού αςφϊλειασ 

του υμβουλύου εξουςιοδοτοϑν ρητϊ το υμβοϑλιο να ςυντϊξει ςυμφωνύεσ ό 

μνημϐνια κατανϐηςησ (MoU) με τα τρύτα μϋρη που ενδιαφϋρονται προκειμϋνου να 

καθοριςθοϑν οι ϐροι και οι εκατϋρωθεν υποχρεώςεισ για την προςταςύα τησ 

ανταλλαγόσ πληροφοριών.11 

 Η πρώτη διεθνόσ ςυμφωνύα του υμβουλύου επύ του θϋματοσ αυτοϑ όταν τον 

Μϊρτιο 2003 με το ΝΑΣΟ, και ςτη ςυνϋχεια ςυνόψε παρϐμοιεσ ςυμφωνύεσ ςϑμφωνα 

με το Άρθρο 24 ΕΕ, με τη Βοςνύα-Ερζεγοβύνη, τη Βουλγαρύα, την Κροατύα, τη 

FYROM, την Ιςλανδύα, τη Νορβηγύα, τη Ρουμανύα, και την Ουκρανύα. Κατϊ βϊςη, τα 

ςυμβαλλϐμενα ςτισ ςυμφωνύεσ αυτϋσ μϋρη, αναλαμβϊνουν την προςταςύα και την 

αςφϊλεια διαβαθμιςμϋνων πληροφοριών που παρϋχονται ό ανταλλϊςςονται απϐ 

την ϊλλη πλευρϊ, και αναπτϑςςει για το ςκοπϐ αυτϐ ρυθμύςεισ αςφϊλειασ. Επιπλϋον 

η ΕΕ υπϋγραψε ςυμφωνύα ςυνεργαςύασ και υποςτόριξησ με το Διεθνϋσ Δικαςτόριο 

Εγκληματιών (International Criminal Court) το 2006, ςϑμφωνα με το Άρθρο 24 ΕΕ, 

η οπούα, επύςησ, περιλαμβϊνει λεπτομερεύσ διαδικαςύεσ ςχετικϊ με την αποδϋςμευςη 

διαβαθμιςμϋνων πληροφοριών απϐ την ΕΕ προσ κϊποιο ϐργανο του Δικαςτηρύου.  

 

                                                           

10 Council Decision 2001/264/EC of 19 Mar 2001 adopting the Council’s security regulations [2001] OJ 
L101/1, ϐπωσ τροποποιόθηκε.  

11 Council Decision 2001/264/EC, τμόμα ΦΙΙ. 


