
Προς μια Ευρώπη που προωθεί την ειρήνη 
μέσα από την πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων

Εισαγωγή

Το 2003 η ΕΕ υιοθέτησε μια  ενιαία προσέγγιση για τις διεθνείς συγκρούσεις και τις αιτίες 
τους,  την  Ευρωπαϊκή  Στρατηγική  Ασφάλειας  η  οποία  ορίζει  4  βασικές  απειλές  και 
προκλήσεις: 1) την τρομοκρατία, 2) τις περιφερειακές συγκρούσεις, 3) την κατάλυση του 
κράτους και το οργανωμένο έγκλημα και 4) τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής 
(ΟΜΚ) και των πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, οι περισσότερες σύγχρονες απειλές δεν είναι 
στρατιωτικές  και  η  Ευρωπαϊκή  Πολιτική  Ασφάλειας  πρέπει  να  αναγνωρίσει  και  να 
αντιμετωπίσει  τις  βαθύτερες  αιτίες  των  συγκρούσεων,  όπως  είναι  για  παράδειγμα  η 
παραβίαση των βασικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, η φτώχεια 
και  η  πρόσβαση σε υπηρεσίες.  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής  Πολιτικής 
Ασφάλειας για το έτος 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι στο μέλλον πρέπει να 
δοθεί  μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη,  την ενεργειακή ασφάλεια,  τις  επιθέσεις  στον 
κυβερνοχώρο και την αλλαγή του κλίματος.

Οι Πράσινοι είναι πεπεισμένοι ότι οι στρατηγικές διευθέτησης των συγκρούσεων δεν πρέπει 
να δίνουν προτεραιότητα στις στρατιωτικές λύσεις και στην προστασία των κρατών αλλά 
αντίθετα να στοχεύουν κυρίως στη πρόληψη  και στη προστασία των ανθρώπων.

Η πρόληψη μιας σύγκρουσης είναι προτιμότερη από την επίλυση μιας σύγκρουσης που έχει 
ήδη ξεσπάσει, και οι Πράσινοι συνιστούν την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση των συγκρούσεων. Πρέπει να εξεταστούν όλες οι πολιτικές της ΕΕ ώστε να 
ενσωματωθεί  σε  αυτές  η  διάσταση  της  πρόληψης  των  συγκρούσεων,  προκειμένου  να 
διασφαλιστεί  ότι  η  ΕΕ  δεν  επιδεινώνει  τις  υποκείμενες  αιτίες  των  συγκρούσεων.  Η 
συνεργασία και η σύναψη εταιρικών σχέσεων με την Κοινωνία των Πολιτών είναι καίριας 
σημασίας  για  τη  συγκέντρωση  πληροφοριών  και  την  αντιμετώπιση  των  αιτιών  μιας 
σύγκρουσης σε ένα πρώιμο στάδιο.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας προς τρίτες χώρες και μέσω των 
προσπαθειών μας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, που τέθηκαν 
από τον ΟΗΕ το 2000, μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά την παγκόσμια ασφάλεια.

Η μεγαλύτερη συνεισφορά που μπορεί να προσφέρει η ΕΕ στην ειρήνη και την πρόληψη των 
συγκρούσεων  είναι  οι  θέσεις  που  παίρνει  στην Εξωτερική  Πολιτική  της.  Δεν  μπορεί  να 
πρόκειται εδώ μόνο για στόχους που εξυπηρετούν αποκλειστικά τα στενά συμφέροντα της 
ΕΕ, διότι οι πολίτες της ΕΕ θα είναι ασφαλείς μόνο όταν οι πολίτες όλων των χωρών του 
κόσμου είναι ασφαλείς.

Βασικά δεδομένα/στοιχεία και συνέπειες της μη ανάληψης δράσης
Από  τη  δημιουργία  της  έως  σήμερα,  η  προσέγγιση  της  ΕΕ  στις  εξωτερικές  υποθέσεις 
συνδυάζει στρατιωτικά με μη στρατιωτικά μέσα. Η Μη Στρατιωτική Ικανότητα Σχεδιασμού 
και  Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC) συγκροτήθηκε το 2008 για τον σχεδιασμό και  τη 
διεξαγωγή  μη  στρατιωτικών  επιχειρήσεων  στο  πλαίσιο  της  Ευρωπαϊκής  Πολιτικής 
Ασφάλειας  και  Άμυνας  (ΕΠΑΑ)  και  επί  του  παρόντος  υποστηρίζει  διάφορα  έργα, 
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συμπεριλαμβανομένων αποστολών που υποστηρίζουν την αστυνόμευση, τη διασφάλιση των 
συνόρων και τη δημιουργία βιώσιμων δικαστικών και σωφρονιστικών συστημάτων.

Ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Οι Πράσινοι πιστεύουν 
ότι, εάν δεν προβούμε σε πλήρη πυρηνικό αφοπλισμό, τα πυρηνικά όπλα αργά ή γρήγορα θα 
χρησιμοποιηθούν. Ακόμη, τα πυρηνικά όπλα αποτελούν στόχους τρομοκρατικών ενεργειών, 
μπορεί να κλαπούν και ενέχουν κινδύνους ατυχημάτων κατά την κατασκευή, τη μεταφορά 
και  την  αποθήκευσή  τους.  Επιπλέον,  ο  έλεγχος  ενός  κράτους  με  πυρηνικές  δυνατότητες 
μπορεί να περιέλθει σε μια κυβέρνηση η οποία δεν θα διστάσει να τις χρησιμοποιήσει.

Όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, η αλλαγή του κλίματος, η οικονομική 
κρίση  και  η  ενεργειακή  ένδεια,  μπορούν  να  οδηγήσουν  σε  συγκρούσεις,  π.χ.  λόγω  της 
φτώχειας,  της  αδικίας  και  του ανταγωνισμού για τους  πόρους.  Εάν δεν αναλάβουμε την 
ευθύνη που μας αναλογεί στις κρίσεις και δεν λάβουμε μέτρα για την αντιμετώπισή τους 
σήμερα και την αποτροπή της επανεμφάνισής τους αύριο, το μόνο που θα μας επιφυλάσσει 
το μέλλον θα είναι νέες συγκρούσεις.

Δυνατότητα δράσης μέσα στο πλαίσιο της ΕΕ
Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι  γνωστή ως  Κοινή Εξωτερική Πολιτική και  Πολιτική 
Ασφάλειας  (ΚΕΠΠΑ).  Στους  στόχους  της  συμπεριλαμβάνεται  η  διαφύλαξη «των κοινών 
αξιών, των θεμελιωδών συμφερόντων, της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Ένωσης», 
καθώς  και  η  ανάπτυξη  «της  δημοκρατίας  και  του  κράτους  δικαίου,  του  σεβασμού  των 
ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  των  θεμελιωδών  ελευθεριών».  Η  Ευρωπαϊκή  Πολιτική 
Ασφάλειας  του  2003  αποτελεί  το  έγγραφο  αναφοράς  για  την  ΚΕΠΠΑ.  Περιγράφει  μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση (στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα) για την πρόληψη των 
συγκρούσεων και τη διαχείριση των κρίσεων και των άλλων απειλών για την ασφάλεια. Οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται στην ΚΕΠΠΑ απαιτούν την ομόφωνη έγκριση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ενώ ζητείται απλώς η γνώμη του Ευρωκοινοβουλίου.

Εάν επικυρωθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, η ΕΕ θα διαθέτει ενιαία νομική προσωπικότητα, 
κάτι που σημαίνει ότι η ΕΕ θα μπορέσει να ενταχθεί στον ΟΗΕ και τον Οργανισμό για την 
Ασφάλεια  και  τη  Συνεργασία  στην  Ευρώπη  (ΟΑΣΕ),  τον  μεγαλύτερο  στον  κόσμο 
διακυβερνητικό  οργανισμό  με  αντικείμενο  την  ασφάλεια,  ο  οποίος  επικεντρώνεται  στην 
έγκαιρη προειδοποίηση, την πρόληψη των συγκρούσεων, τη διαχείριση των κρίσεων και την 
αποκατάσταση μετά από συγκρούσεις.  Επίσης,  βάσει  της νέας Συνθήκης της Λισαβόνας, 
προβλέπεται  Ύπατος  Εκπρόσωπος  της  Ένωσης  για  θέματα  Εξωτερικής  Πολιτικής  και 
Πολιτικής Ασφάλειας, ο οποίος θα εκπροσωπεί τις κοινές θέσεις εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ και θα συντονίζει την εξωτερική πολιτική της ΕΕ με μεγαλύτερη συνέπεια.

Επιτεύγματα της Ομάδας των Πρασίνων κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2004-2009

• Μηχανισμός Πρόληψης Κρίσεων της ΕΕ. Οι Πράσινοι εξασφάλισαν πόρους για την 
ανάπτυξη μηχανισμού πρόληψης κρίσεων της ΕΕ σε συνεργασία με ΜΚΟ και δημοτικές 
αρχές  (εταιρική  σχέση  για  την  οικοδόμηση  της  ειρήνης).  Μέσω  των  συνεδριάσεων 
ενημέρωσης που πραγματοποιούνται κάθε 4 μήνες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις 
ΜΚΟ, οι Πράσινοι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν τη δράση του Συμβουλίου και 
της Επιτροπής στον συγκεκριμένο τομέα.
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• Διάλογος των πολιτών με την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Πράσινοι διευκόλυναν τον 
διάλογο μεταξύ των πολιτών τρίτων χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό έγινε 
με  τη  συμμετοχή  τους  σε ομάδες  εργασίας  μαζί  με  τις  ΜΚΟ και  την  Κοινωνία  των 
Πολιτών, στο πλαίσιο αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΕΕ, όπως πολυετή προγράμματα 
και ετήσια σχέδια δράσης.

• Χρηματοδότηση  της  ΕΕ  για  την  εξασφάλιση  της  πολυφωνίας  των  Μέσων 
Ενημέρωσης. Οι Πράσινοι εξασφάλισαν κοινοτική χρηματοδότηση για τη δημιουργία 
σταθμού  που  μεταδίδει  ευρωπαϊκές  ειδήσεις  στα  φαρσί  (περσικά)  προκειμένου  να 
στηρίξουμε  μια  μεγαλύτερη  πολυφωνία  των  μέσων  ενημέρωσης  στο  Ιράν  χωρίς  να 
παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά της χώρας.

• Αντιπυραυλικό  σύστημα  των  ΗΠΑ. Οι  Πράσινοι  άσκησαν  πιέσεις  στο 
Ευρωκοινοβούλιο για να εγκρίνει ψήφισμα σχετικά με το αντιπυραυλικό σύστημα των 
ΗΠΑ, επικρίνοντας τα κράτη μέλη που υπέγραψαν μεμονωμένες συμβάσεις με τις ΗΠΑ 
επί ενός ζητήματος το οποίο έχει σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια ολόκληρης της 
ηπείρου.

• Αφοπλισμός. Μετά από πρωτοβουλίες των Πρασίνων, το Ευρωκοινοβούλιο υποστηρίζει 
πλέον σθεναρά τη διεθνή πρωτοβουλία για τη σύναψη παγκόσμιας συνθήκης για την 
απαγόρευση της χρήσης όπλων διασποράς, η οποία θα καλύπτει όλα αυτά τα είδη όπλων, 
συμπεριλαμβανομένων  και  αυτών  που  παράγουν  οι  βιομηχανίες  της  ΕΕ.  Επιπλέον, 
διαδραματίσαμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της Συνθήκης της Οτάβας για την 
απαγόρευση  των  ναρκών  ξηράς  κατά  προσωπικού.  Ακολούθως,  το  Ευρωκοινοβούλιο 
υποστήριξε μια επέκταση της  απαγόρευσης αυτής  ώστε να καλύπτει  όλες  τις  νάρκες 
ξηράς,  συμπεριλαμβανομένων  των  ναρκών  κατά  οχημάτων,  καθώς  και  την  επιβολή 
προστίμων σε όσους επενδύουν σε εταιρείες που παράγουν νάρκες ή διεξάγουν σχετικές 
έρευνες. Τέλος, μετά από ενέργειες των Πρασίνων, το Ευρωκοινοβούλιο εξασφάλισε τη 
συνεχή χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για την εκκαθάριση ναρκοπεδίων και την αύξηση 
των πόρων για τα θύματα των ναρκών.

• Κώδικας συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων. Οι Πράσινοι συνεισέφεραν 
σημαντικά στην έγκριση του νομικά δεσμευτικού κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για τις 
εξαγωγές όπλων, ο οποίος εμποδίζει τις εξαγωγές όπλων σε περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις, που επικρατεί αστάθεια ή που διαπράττονται παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.  Επιπλέον,  οι  Πράσινοι  αποτέλεσαν  την  κινητήρια  δύναμη  για  τη 
διασφάλιση της υποστήριξης του Ευρωκοινοβουλίου στην υλοποίηση και τη βελτίωση 
του προγράμματος του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου ελαφρού 
οπλισμού και μικρών όπλων καθώς και την υποστήριξη όλων των πρωτοβουλιών που 
οδηγούν στον έλεγχο ή και την εξάλειψη της διαμεσολάβησης με αντικείμενο τα όπλα.

• Συντονισμός  των  πολιτικών. Οι  Πράσινοι  έχουν  δώσει  έμφαση  στη  διάσταση  της 
ασφάλειας που εμπεριέχεται στην αλλαγή του κλίματος: οι συγκρούσεις θα πληθαίνουν 
ολοένα  και  περισσότερο  όσο  οι  συνέπειες  της  αλλαγής  του  κλίματος  γίνονται  πιο 
εμφανείς  (π.χ.  ξηρασία  και  λιμοί).  Αυτό  καθιστά  ακόμη  πιο  επιτακτική  την  ανάγκη 
πρόληψης  των  συγκρούσεων  ή  άμβλυνσης  των  επιπτώσεών  τους.  Αν  δεν  υπάρξει 
συνεκτική  εξωτερική  πολιτική,  θα  επιβαρύνονται  οι  αιτίες  των  συγκρούσεων.  Για 
παράδειγμα, μέσω της υπεραλίευσης σε ξένα ύδατα μειώνουμε τα μέσα διαβίωσης των 
τοπικών αλιέων και αυξάνουμε τη φτώχεια τους και τις τοπικές κοινωνικές εντάσεις.

3



Τι επιθυμούν οι Πράσινοι

• Συντονισμός  των  πολιτικών.  Οι  μακροπρόθεσμες  στρατηγικές  της  ΕΕ  πρέπει  να 
συνάδουν  με  τις  βραχυπρόθεσμες  προσεγγίσεις  των  κρατών  μελών,  ώστε  να  μην 
υπονομεύουν τα κράτη μέλη την ΚΕΠΠΑ μέσω της ανάληψης μεμονωμένων δράσεων σε 
εθνικό επίπεδο. Επιπλέον η αύξηση της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ώστε να 
ανέλθει  στον  στόχο  του  0,7%  του  Ευρωπαϊκού  ΑΕΠ)  και  η  βελτίωση  της 
αποτελεσματικότητας των αναπτυξιακών προγραμμάτων θα συμβάλουν σημαντικά στη 
διασφάλιση της ειρήνης.

• Σαφή όρια  στην  εξωτερική πολιτική  για  τη  περίπτωση ανάληψης  στρατιωτικής 
δράσης. Επιθυμούμε  να  τεθούν  σαφή  όρια  όσον  αφορά  την  εξωτερική  πολιτική 
προκειμένου να αποφασισθεί ανάληψη στρατιωτικής δράσης.  Απόλυτη προτεραιότητα 
έχει  εδώ η  προστασία  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  των  προσώπων έναντι  των 
κρατών.

• Στρατιωτικές επεμβάσεις να πραγματοποιούνται μόνο βάσει εντολής του ΟΗΕ.

• Προσανατολισμός  στην  προώθηση  της  ειρήνης. Μείωση  των  στρατιωτικών 
δυνατοτήτων και δαπανών των κρατών μελών και μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων 
στην ΕΕ με σαφές εντολές διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης.

• Μεταρρύθμιση του ΟΗΕ. Η μεταρρύθμιση του ΟΗΕ είναι απαραίτητη προκειμένου να 
διευρυνθεί  το  πεδίο  νομιμοποίησης  και  η  αποτελεσματικότητα  της  παγκόσμιας 
διακυβέρνησης, π.χ. διεύρυνση της εντολής της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εδραίωση 
της Ειρήνης και πιο αποτελεσματικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

• Εποπτικός  ρόλος  του  Ευρωκοινοβουλίου. Πρέπει  να  διασφαλιστεί  ο  έλεγχος,  η 
λογοδοσία και η διαφάνεια εκ μέρους του Ευρωκοινοβουλίου σε ζητήματα ασφάλειας 
(συμπεριλαμβανομένων των αποστολών ΕΠΑΑ). Πρέπει να είναι απαραίτητη η έγκριση 
του Ευρωκοινοβουλίου για στρατιωτικές αποστολές οι οποίες  πρέπει να έχουν σαφώς 
καθορισμένους στόχους και αυστηρό πεδίο αρμοδιοτήτων.

• Περισσότερες επιτόπιες επαφές της ΕΕ με την Κοινωνία των Πολιτών. Επιθυμούμε 
να δώσουμε προτεραιότητα και να ενισχύσουμε τον ρόλο της ΕΕ και τις επαφές της με 
τις ΜΚΟ και τις τοπικές κοινότητες με στόχο την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων, 
π.χ.  μέσω  σύναψης  εταιρικών  σχέσεων  για  την  προώθηση  της  δημοκρατίας  και  τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

• Ενσωμάτωση  του  ρόλου  του  φύλου. Προτεραιότητα  και  ενίσχυση  του  ρόλου  των 
γυναικών στη πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων, καθώς συχνά οι γυναίκες 
είναι αυτές που επηρεάζονται περισσότερο και είναι ικανότερες να μεσολαβήσουν και να 
επιλύσουν μια σύγκρουση.

• Δημιουργία  ευρωπαϊκού  ειρηνευτικού  σώματος  πολιτών.  Επιθυμούμε  να 
δημιουργηθεί  ένα ευρωπαϊκό ειρηνευτικό  σώμα από πολίτες,  το οποίο θα σέβεται  το 
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τις συμφωνίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα 
ασχολείται  με  τη  πρόληψη  και  την  επίλυση  των  συγκρούσεων,  καθώς  και  με  την 

4



αποκατάσταση μετά από συγκρούσεις (π.χ. μια ΜΚΟ με πολίτες εμπειρογνώμονες που 
διαμεσολαβούν, δίνουν τη δυνατότητα ανοικτής και αμερόληπτης επικοινωνίας μεταξύ 
των αντιπάλων μερών και προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες).

 
• Διεύρυνση  της  πολιτικής  καλής  γειτονίας  της  ΕΕ.  Επιθυμούμε  να  διευρυνθεί  η 

πολιτική  καλής  γειτονίας  της  ΕΕ,  κάτι  που  θα  ενισχύσει  και  την  ευημερία,  τη 
σταθερότητα και την ασφάλεια των χωρών που συνορεύουν με την ΕΕ.

• Πλήρης πυρηνικός αφοπλισμός. Η επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας 
του 2008 αναφέρει ότι η ΕΕ επιθυμεί να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με αντικείμενο μια 
πολυμερή συνθήκη η οποία θα απαγορεύει την παραγωγή σχάσιμων υλικών για πυρηνικά 
όπλα. Παρότι πρόκειται  για μια αρχική κίνηση, εμείς  δηλώνουμε ότι  επιθυμούμε τον 
πλήρη πυρηνικό αφοπλισμό της ΕΕ έως το 2020. Επιπλέον, επιθυμούμε να αποσύρουν οι 
ΗΠΑ τα όπλα τους και να σταματήσουν την ανάπτυξη του αντιπυραυλικού συστήματός 
τους σε εδάφη της ΕΕ.

Παραπομπές

-Νομική βάση για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ
Τίτλος I, τίτλος VIII, Πρωτόκολλο στο άρθρο 17, τίτλος V, άρθρα 11-28 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 2002
http  ://  eur  -  lex  .  europa  .  eu  /  en  /  treaties  /  dat  /11992  M  /  htm  /11992  M  .  html  
Άρθρα 296, 297, 300 και 301 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
http  ://  eur  -  lex  .  europa  .  eu  /  en  /  treaties  /  dat  /12002  M  /  pdf  /12002  M  _  EN  .  pdf   

- Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας)
http  ://  consilium  .  europa  .  eu  /  cms  3_  fo  /  showPage  .  ASP  ?  id  =266&  lang  =  EN  &  mode  =  g   
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf

- Έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και τις επιπτώσεις της εκμετάλλευσης εκ 
μέρους της ΕΕ ορισμένων βιολογικών φυσικών πόρων στην ανάπτυξη της Δυτικής Αφρικής
http  ://  www  .  europarl  .  europa  .  eu  /  sides  /  getDoc  .  do  ?  pubRef  =-//  EP  //  NONSGML  +  REPORT  +  A  6-2008-  
0137+0+  DOC  +  PDF  +  V  0//  EL  &  language  =  EL  

- Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
http  ://  www  .  europarl  .  europa  .  eu  /  charter  /  default  _  el  .  htm  

- Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
http  ://  conventions  .  coe  .  int  /  treaty  /  en  /  Treaties  /  Html  /005.  htm  

- Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών
http  ://  www  .  un  .  org  /  Overview  /  rights  .  html  

- Πληροφορίες σχετικά με τις στρατιωτικές δαπάνες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ
http  ://  www  .  nato  .  int  /  docu  /  pr  /2007/  p  07-141.  pdf  

Χρήσιμες ιστοθέσεις

- Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ 
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/intro/index.htm

- Πολιτική Γειτονίας της ΕΕ
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

- Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (NATO)
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www.nato.int

Οι Πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύμβουλος  για θέματα που αφορούν την  ειρήνη,  τον αφοπλισμό,  την πρόληψη των συγκρούσεων και  την 
πολιτική άμυνας:
Ernst Guelcher: τηλ. 0032 284 3613, eguecher@europarl.europa.eu

Σύμβουλοι για θέματα εξωτερικών υποθέσεων: 
Paolo Bergamaschi, τηλ. 0032 284 2019, pbergamaschi@europarl.europa.eu
Sabine Meyer, τηλ. 0032 284 33563, smeyer@europarl.europa.eu
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