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Κυρώσεις 
Τελευταία ενηµέρωση: 15.9.2009 
 
Περιεχόµενα 
Γενικά 
1. Ποιους στόχους επιδιώκει η ΕΕ µε τις κυρώσεις ή τα περιοριστικά της µέτρα; 
2. Τί είδους κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα εφαρµόζει η ΕΕ; 

2.1. Απαγόρευση πώλησης όπλων 
2.2. Οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές κυρώσεις 
2.3. Περιορισµοί εισόδου (απαγόρευση χορήγησης θεώρησης ή απαγόρευση 
ταξιδίου) 

3. Στοχευµένες κυρώσεις της ΕΕ ως µέτρα κατά της τροµοκρατίας 
4. Ποιες αρχές διέπουν την πολιτική της ΕΕ για τις κυρώσεις και τα περιοριστικά 
µέτρα; 
5. Βασικά έγγραφα της ΕΕ σχετικά µε τις κυρώσεις 
6. Ποιες νοµικές βάσεις διέπουν τις κυρώσεις της ΕΕ; 
7. Ποια είναι η διαδικασία θέσπισης νοµικών πράξεων για την εφαρµογή 
περιοριστικών µέτρων; 
8. Πώς εφαρµόζονται τα περιοριστικά µέτρα και πώς ελέγχεται και 
παρακολουθείται η εφαρµογή τους; 
9. Σε τι συνίσταται ο ρόλος της Επιτροπής; 
10. Έγγραφα αναφοράς 
11. Πράξεις σχετικές µε τους στόχους της ΚΕΠΠΑ 
12. Άλλοι χρήσιµοι σύνδεσµοι  
13. Επικοινωνήστε µαζί µας 
 
Γενικά 
 
Στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), η 
ΕΕ εφαρµόζει περιοριστικά µέτρα για την επίτευξη των ειδικών στόχων της ΚΕΠΠΑ, οι 
οποίοι περιλαµβάνονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση βλ. ιδίως άρθρο 11). 
 
Οι κυρώσεις ή τα περιοριστικά µέτρα (οι δύο όροι χρησιµοποιούνται κατωτέρω 
εναλλακτικά) επιβάλλονται συχνά τα τελευταία χρόνια από την ΕΕ, είτε σε αυτόνοµη 
βάση είτε κατ’εφαρµογή δεσµευτικών αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών. Οι κυρώσεις αποτελούν µέσο διπλωµατικού ή οικονοµικού 
χαρακτήρα το οποίο έχει ως στόχο να αλλάξει δραστηριότητες ή πολιτικές, όπως οι 
παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ή ακόµα πολιτικές 
που δεν σέβονται το κράτος δικαίου ή τις δηµοκρατικές αρχές. 
 
Τα περιοριστικά µέτρα που επιβάλλονται από την ΕΕ µπορεί να στρέφονται κατά 
κυβερνήσεων τρίτων χωρών ή µη κρατικών οργανώσεων/οντοτήτων και φυσικών 
προσώπων (όπως τροµοκρατικών οµάδων και τροµοκρατών). Μπορεί να περιλαµβάνουν 
απαγoρεύσεις πώλησης όπλωv, άλλους ειδικούς ή γενικούς εµπορικούς περιορισµούς 
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(απαγορεύσεις εισαγωγών και εξαγωγών), χρηµατοοικονοµικούς περιορισµούς, 
περιορισµούς εισόδου (απαγόρευση ταξιδίου ή χορήγησης θεώρησης) καθώς και άλλα 
µέτρα, κατά περίπτωση.  
 
Ο δικτυακός αυτός τόπος παρέχει µια γενική εικόνα των περιοριστικών µέτρων που 
έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και που ισχύουν σήµερα.  
 
Επίσης, παρέχει έναν συγκεντρωτικό κατάλογο µε τα ονόµατα και τα αναγνωριστικά 
στοιχεία όλων των προσώπων, οµάδων και οργανώσεων/οντοτήτων, κατά των οποίων 
στρέφονται οι χρηµατοοικονοµικές κυρώσεις. 
 
Το παρακάτω κείµενο ορίζει τους στόχους και τις αρχές που διέπουν την πολιτική της ΕΕ 
σε ό,τι αφορά τα περιοριστικά µέτρα και επεξηγεί τις διαδικασίες που ακολουθούνται για 
την έγκριση των µέτρων αυτών στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας.  
 
1. Ποιους στόχους επιδιώκει η ΕΕ µε τις κυρώσεις ή τα περιοριστικά της µέτρα; 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρµόζει κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα αποσκοπώντας στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 11 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση:  
 

• διαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεµελιωδών συµφερόντων, της ανεξαρτησίας 
και της ακεραιότητας της Ένωσης σύµφωνα µε τις αρχές του Καταστατικού 
Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών,  

• ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης ως προς όλες τις πτυχές της,  
• διατήρηση της ειρήνης και ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύµφωνα, αφενός, 

µε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και της Τελικής Πράξης του 
Ελσίνκι και, αφετέρου, µε τους στόχους του Χάρτη των Παρισίων, και ιδίως 
εκείνων που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα, 

• προώθηση της διεθνούς συνεργασίας·  
• ανάπτυξη και εδραίωση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και του 

σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. 
 

Η σχετική γενική δήλωση περί της πολιτικής της ΕΕ περιλαµβάνεται στις Βασικές αρχές 
για τη χρήση περιοριστικών µέτρων (κυρώσεις) (έγγραφο Συµβουλίου αριθ. 10198/1/04). 

 
Στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, τα 27 κράτη µέλη της ΕΕ εφαρµόζουν κυρώσεις τις οποίες 
επιβάλλει το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών βάσει του κεφαλαίου VII του 
Χάρτη των ΗΕ.  Σύµφωνα µε τον Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, το Συµβούλιο 
Ασφαλείας έχει την εξουσία να αποφασίζει - κατά τρόπο δεσµευτικό για όλα τα µέλη του 
οργανισµού - τη θέσπιση όλων των αναγκαίων περιοριστικών µέτρων για τη διατήρηση ή 
αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σε περίπτωση που απειλείται ή 
παραβιάζεται η ειρήνη ή διαπιστώνεται επιθετική ενέργεια. Όταν η ΕΕ εφαρµόζει 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/index.htm
http://www.un.org/aboutun/charter/
http://www.un.org/aboutun/charter/
http://www.osce.org/documents/mcs/1975/08/4044_en.pdf
http://www.osce.org/documents/mcs/1975/08/4044_en.pdf
http://www.osce.org/documents/mcs/1990/11/4045_en.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/04/st10/st10198-re01.el04.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/04/st10/st10198-re01.el04.pdf
http://www.un.org/aboutun/charter/
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αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας, τηρεί τους όρους των αποφάσεων αυτών, αλλά 
ταυτόχρονα µπορεί να αποφασίζει και την εφαρµογή περαιτέρω περιοριστικών µέτρων. 
Η ΕΕ εφαρµόζει τα περιοριστικά µέτρα των ΗΕ το ταχύτερο δυνατό. 
 
2. Τί είδους κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα εφαρµόζει η ΕΕ; 
 
Η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει ένα ευρύ φάσµα περιοριστικών µέτρων. Όταν 
αποφασίζει σχετικά µε την επιβολή περιοριστικών µέτρων, έχει σηµασία να εξετάζει 
ποιο µέτρο ή ποια δέσµη µέτρων ενδείκνυται περισσότερο για την επίτευξη του 
επιθυµητού αποτελέσµατος. Μεταξύ των µέτρων περιλαµβάνονται τα εξής:  
 

o διπλωµατικές κυρώσεις (απέλαση διπλωµατών, διακοπή διπλωµατικών σχέσεων, 
αναστολή επίσηµων επισκέψεων),  

o αναστολή της συνεργασίας µε τρίτη χώρα,  

o αποχή από αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις,  

o εµπορικές κυρώσεις (γενικές ή ειδικές εµπορικές κυρώσεις, απαγορεύσεις 
πώλησης όπλων),  

o χρηµατοοικονοµικές κυρώσεις (δέσµευση κεφαλαίων και οικονοµικών πόρων, 
απαγόρευση χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, περιορισµοί εξαγωγικών 
πιστώσεων και επενδύσεων),  

o απαγορεύσεις πτήσεων και  

o περιορισµοί εισόδου. 

Τα περιοριστικά µέτρα που επιβάλλονται από την ΕΕ µπορεί να στρέφονται κατά 
κυβερνήσεων τρίτων χωρών ή µη κρατικών οργανώσεων/οντοτήτων και φυσικών 
προσώπων (όπως τροµοκρατικών οµάδων και τροµοκρατών). Σηµειωτέον ότι οι 
αυτόνοµες κυρώσεις της ΕΕ δεν επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα ή 
οργανώσεις/οντότητες που δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής. Σε 
περίπτωση που φυσικά πρόσωπα ή οργανώσεις/οντότητες υπόκεινται σε στοχευµένα 
περιοριστικά µέτρα (αποκαλούµενα συνήθως «έξυπνες κυρώσεις»), τα κριτήρια πρέπει 
να είναι ξεκάθαρα και ειδικά για κάθε περίπτωση, ώστε να µπορεί να αποφασιστεί ποιος 
πρέπει να περιληφθεί στον κατάλογο και ποιος όχι.  
 
Όπως αναφέρεται ανωτέρω στο σηµείο 1, το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων 
Εθνών µπορεί να ζητήσει από όλα τα µέλη του οργανισµού να εφαρµόσουν µέτρα εκτός 
από τη χρήση στρατιωτικής δύναµης. Το άρθρο 41 του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών 
αναφέρει ότι τα µέτρα αυτά είναι δυνατό να περιλαµβάνουν πλήρη ή µερική διακοπή των 
οικονοµικών σχέσεων και των σιδηροδροµικών, θαλάσσιων, εναέριων, ταχυδροµικών, 
τηλεγραφικών, ραδιοφωνικών και άλλων µέσων επικοινωνίας, καθώς και τη διακοπή των 
διπλωµατικών σχέσεων. 
 
Η ΕΕ, όπως και το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, εφαρµόζουν τα 
τελευταία χρόνια περιοριστικά µέτρα κυρίως υπό µορφή απαγόρευσης πώλησης όπλων, 
οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών περιορισµών καθώς και περιορισµών εισόδου. 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm#1.
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm#2.1.
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm#2.2.
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm#2.3.
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Το Συµβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τις Κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή και την 
αξιολόγηση των περιοριστικών µέτρων (κυρώσεων) στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ, οι οποίες αφορούν ορισµένα κοινά 
ζητήµατα και περιλαµβάνουν υπόδειγµα κειµένου και κοινούς ορισµούς που µπορούν να 
χρησιµοποιούνται στις νοµικές πράξεις περί εφαρµογής περιοριστικών µέτρων. 
 
2.1. Απαγόρευση πώλησης όπλων 
Η απαγόρευση πώλησης («εµπάργκο») όπλων εφαρµόζεται προκειµένου να σταµατήσει 
η ροή όπλων και στρατιωτικού εξοπλισµού σε περιοχές συγκρούσεων ή σε καθεστώτα 
που µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν για εσωτερική καταστολή ή επιθετικές ενέργειες 
εναντίον ξένης χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, οι νοµικές πράξεις της ΚΕΠΠΑ που 
επιβάλλουν απαγόρευση πώλησης όπλων προβλέπουν συνήθως τα εξής: 
 

o απαγόρευση πώλησης, προµήθειας, µεταφοράς ή εξαγωγής όπλων και 
συναφούς υλικού κάθε τύπου, συµπεριλαµβανοµένων των όπλων και 
πυροµαχικών, στρατιωτικών οχηµάτων και εξοπλισµού, παραστρατιωτικού 
εξοπλισµού και των ανταλλακτικών τους,  

o απαγόρευση της παροχής χρηµατοδότησης και χρηµατοδοτικής και τεχνικής 
βοήθειας, υπηρεσιών διαµεσολάβησης µε αντικείµενο όπλα και άλλων 
υπηρεσιών που συνδέονται είτε µε στρατιωτικές δραστηριότητες είτε µε την 
παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση όπλων και συναφούς υλικού κάθε 
τύπου.  

 
Η απαγόρευση πώλησης όπλων εφαρµόζεται τουλάχιστον στα είδη που περιλαµβάνονται 
στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της ΕΕ, όπως αυτός ενηµερώθηκε τελευταία φορά 
στις 10 Μαρτίου 2008.  Συνοδεύεται συνήθως από την απαγόρευση παροχής σχετικής 
χρηµατοδότησης και χρηµατοδοτικής και τεχνικής βοήθειας. Όπου υπάρχει κίνδυνος 
εσωτερικής καταστολής, είναι δυνατόν να επιβληθούν απαγορεύσεις σε εξοπλισµούς που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συγκεκριµένο σκοπό. 
 
Συνήθως, προβλέπεται και ένας περιορισµένος αριθµός εξαιρέσεων από τις απαγορεύσεις 
αυτές, ιδίως για µη φονικό εξοπλισµό που προορίζεται για: 
 

o ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, 
o προγράµµατα θεσµικής ανάπτυξης και/ή επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων 

(συνήθως του ΟΗΕ και της ΕΕ, αλλά και οιωνδήποτε σχετικών 
περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανώσεων, όπως της Αφρικανικής 
Ένωσης), 

o επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκοπεδίων.  
 

Οι εξαιρέσεις αυτές υπόκεινται συνήθως σε προηγούµενη έγκριση ή κοινοποίηση προς 
την αρµόδια αρχή (και, σε περίπτωση εµπάργκο όπλων επιβεβληµένου από τον ΟΗΕ, 
προς την αρµόδια Επιτροπή Κυρώσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας).  
 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/05/st15/st15114.el05.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/05/st15/st15114.el05.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/05/st15/st15114.el05.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:065:0001:0034:EL:PDF
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Συχνά, προβλέπεται εξαίρεση για προστατευτικό εξοπλισµό, όπως αλεξίσφαιρα γιλέκα 
και στρατιωτικά κράνη, τα οποία εξάγονται προσωρινά από το προσωπικό των 
Ηνωµένων Εθνών, το προσωπικό της ΕΕ ή των κρατών µελών της, από εκπροσώπους 
των µέσων ενηµέρωσης, µέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και το 
αντίστοιχο προσωπικό, αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση. 
 
Η παροχή φονικού εξοπλισµού και σχετικής χρηµατοδοτικής ή τεχνικής βοήθειας µπορεί 
επίσης να επιτραπεί σε ορισµένες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση της τήρησης 
κατάλληλων εγγυήσεων και προϋποθέσεων. 
 
2.2. Οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές κυρώσεις 
 
Λαµβανοµένου υπόψη του σηµαντικού οικονοµικού ρόλου της ΕΕ, η εφαρµογή 
οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών κυρώσεων µπορεί να αποδειχθεί ένα πανίσχυρο 
εργαλείο. Οι κυρώσεις αυτές µπορεί να αφορούν απαγορεύσεις εξαγωγών και/ή 
εισαγωγών (εµπορικές κυρώσεις για συγκεκριµένα προϊόντα, όπως το πετρέλαιο, η 
ξυλεία ή τα διαµάντια), την απαγόρευση της παροχής συγκεκριµένων υπηρεσιών (όπως 
υπηρεσίες διαµεσολάβησης, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, τεχνική βοήθεια), 
απαγορεύσεις πτήσεων, απαγορεύσεις σχετικά µε επενδύσεις, πληρωµές και κινήσεις 
κεφαλαίων ή, ακόµα, την ανάκληση των δασµολογικών προτιµήσεων. Όµως, οι 
οικονοµικοί ή χρηµατοοικονοµικοί περιορισµοί µεγάλης κλίµακας µπορεί να οδηγήσουν 
σε αδικαιολόγητα υψηλό οικονοµικό και ανθρωπιστικό κόστος. 
 
Τα οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά περιοριστικά µέτρα, όπως οι στοχευµένες 
χρηµατοοικονοµικές κυρώσεις, πρέπει να εφαρµόζονται από όλα τα φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα στην ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων 
των υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς επίσης και από τους υπηκόους της ΕΕ και τα νοµικά 
πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της ΕΕ όταν 
ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα εκτός ΕΕ.  
 
Στοχευµένες («έξυπνες») χρηµατοοικονοµικές κυρώσεις 
Πολλές φορές η ΕΕ επιβάλλει στοχευµένες χρηµατοοικονοµικές κυρώσεις οι οποίες 
µπορεί να στρέφονται κατά συγκεκριµένων προσώπων, οµάδων και 
οργανώσεων/οντοτήτων που ευθύνονται για απαράδεκτες πολιτικές και συµπεριφορά. Οι 
κυρώσεις αυτές περιλαµβάνουν τόσο την υποχρέωση δέσµευσης όλων των κεφαλαίων 
και οικονοµικών πόρων των στοχευόµενων προσώπων και οργανώσεων/οντοτήτων, όσο 
και την απαγόρευση της διάθεσης κεφαλαίων και οικονοµικών πόρων, άµεσα ή έµµεσα, 
στα πρόσωπα και τις οργανώσεις/οντότητες αυτές ή προς όφελός τους.  
 
Εξαιρέσεις προβλέπονται υπό ορισµένες προϋποθέσεις και διαδικασίες (π.χ. κεφάλαια 
απαραίτητα για βασικές δαπάνες, όπως πληρωµές για τρόφιµα, ενοίκια ή υποθήκες, 
φάρµακα και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη).  
 
Η ΕΕ έχει συντάξει και επικαιροποιήσει ένα έγγραφο µε τίτλο Βέλτιστες πρακτικές της 
ΕΕ για την αποτελεσµατική εφαρµογή των περιοριστικών µέτρων, το οποίο 

http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Result&lang=EN&typ=Advanced&cmsid=639&ff_COTE_DOCUMENT=8666%2F1%2F08&ff_COTE_DOSSIER_INST=&ff_TITRE=&ff_FT_TEXT=&ff_SOUS_COTE_MATIERE=&dd_DATE_DOCUMENT=&dd_DATE_REUNION=&dd_FT_DATE=&fc=ALLLANG&srm=25&
http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Result&lang=EN&typ=Advanced&cmsid=639&ff_COTE_DOCUMENT=8666%2F1%2F08&ff_COTE_DOSSIER_INST=&ff_TITRE=&ff_FT_TEXT=&ff_SOUS_COTE_MATIERE=&dd_DATE_DOCUMENT=&dd_DATE_REUNION=&dd_FT_DATE=&fc=ALLLANG&srm=25&
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περιλαµβάνει πρακτικές οδηγίες και συστάσεις για θέµατα που ανακύπτουν κατά την 
εφαρµογή των χρηµατοοικονοµικών κυρώσεων.  

2.3. Περιορισµοί εισόδου (απαγόρευση χορήγησης θεώρησης ή απαγόρευση 
ταξιδίου) 
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών είναι δυνατό να υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ, 
σύµφωνα µε τους στόχους που περιγράφονται ανωτέρω στο σηµείο 1. Τα κράτη µέλη 
καλούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να εµποδίσουν την είσοδο στο 
έδαφός τους, ή τη διέλευση µέσω αυτού, σε όλα τα πρόσωπα που περιλαµβάνονται στο 
σχετικό κατάλογο.  

Κατά κανόνα, η νοµική πράξη που επιβάλλει αυτούς τους περιορισµούς προβλέπει 
εξαιρέσεις από την απαγόρευση χορήγησης θεώρησης ή την απαγόρευση ταξιδίου για 
ανθρωπιστικούς και άλλους λόγους ή στο πλαίσιο της συµµόρφωσης ενός κράτους 
µέλους προς τις υποχρεώσεις που έχει βάσει του διεθνούς δικαίου. Οι περιορισµοί 
εισόδου δεν υποχρεώνουν ένα κράτος µέλος να αρνηθεί σε υπηκόους του την είσοδο στο 
έδαφός του. 

 
3. Στοχευµένες κυρώσεις της ΕΕ ως µέτρα κατά της τροµοκρατίας 
Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις κατ' εφαρµογή των αποφάσεων 1267 και 1373 του 
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Επίσης, εφαρµόζει µέτρα κατά ατόµων 
και οµάδων που περιλαµβάνονται στον σχετικό "κατάλογο της ΕΕ για την τροµοκρατία", 
ο οποίος προβλέπεται στην πλέον πρόσφατη Κοινή Θέση που τροποποιεί την Κοινή 
Θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ. Χρηµατοοικονοµικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται βάσει 
κοινοτικού κανονισµού σε όσους σηµειώνονται µε αστερίσκο (αν και στα πρόσωπα αυτά 
µπορούν να επιβληθούν εθνικές χρηµατοοικονοµικές κυρώσεις)· οι υπόλοιποι του 
καταλόγου υπόκεινται σε χρηµατοοικονοµικές κυρώσεις δυνάµει του κανονισµού αριθ. 
2580/2001 του Συµβουλίου.  
 
Το Συµβούλιο της ΕΕ έχει συντάξει ένα ενηµερωτικό δελτίο µε τίτλο "Κατάλογος της ΕΕ 
που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά 
µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας". Η εντολή και οι µέθοδοι εργασίας της 
Οµάδας εργασίας "Κοινή Θέση 931", η οποία αξιολογεί τις προτάσεις περί προσθήκης ή 
διαγραφής ονοµάτων από τον κατάλογο, καθορίζονται στο έγγραφο 10826/1/07 REV 1 
του Συµβουλίου.  
 
Η ΕΕ εφαρµόζει επίσης τις κυρώσεις των ΗΕ κατά της Αλ Κάιντα και των Ταλιµπάν  
 
4. Ποιες αρχές διέπουν την πολιτική της ΕΕ για τις κυρώσεις και τα περιοριστικά 
µέτρα; 
 
Κατά κανόνα, οι κυρώσεις πρέπει να εστιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε 
πρόσωπα και οργανώσεις/οντότητες που ευθύνονται για απαράδεκτες πολιτικές και 
δράσεις, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις σε άλλους.  
 
Τόσο η θέσπιση όσο και η εφαρµογή των περιοριστικών µέτρων πρέπει να γίνονται 
πάντα σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm#1.
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm#931
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm#931
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index_el_2006.pdf
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index_el_2006.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/080206_combatterrorism_EL.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/080206_combatterrorism_EL.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/080206_combatterrorism_EL.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10826-re01.en07.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10826-re01.en07.pdf
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm#Terrorist_groups
http://www.ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/rights/doc_rights_intro_en.htm
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τις θεµελιώδεις ελευθερίες, και ιδίως τις νόµιµες διαδικασίες και το δικαίωµα άσκησης 
αποτελεσµατικής προσφυγής. Τα επιβαλλόµενα µέτρα πρέπει να είναι πάντα ανάλογα µε 
τον επιδιωκόµενο στόχο τους.  Οι στοχευµένες κυρώσεις προβλέπουν τις ενδεικνυόµενες 
εξαιρέσεις, ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες των 
στοχευόµενων προσώπων. 
 
Τα περιοριστικά µέτρα πρέπει επίσης να σέβονται τις διεθνείς υποχρεώσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, ιδίως δε τις συµφωνίες του ΠΟΕ. 
Συνεπώς, οι οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές κυρώσεις χρησιµοποιούνται από την 
ΕΕ µε ιδιαίτερη προσοχή, δεδοµένου ότι συνιστούν παρέκκλιση από τις αρχές της κοινής 
αγοράς που βασίζεται στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την απελευθέρωση 
του εµπορίου.  Στην περίπτωση ήδη υπαρχουσών συµφωνιών µε τρίτες χώρες, ενδέχεται 
να χρειαστεί, πριν από την επιβολή των κυρώσεων, η προσφυγή στις «ανασταλτικές 
ρήτρες» ή η λύση των συµφωνιών αυτών.  
 
Η ΕΕ δεσµεύτηκε να µην εκδίδει νοµοθετικές πράξεις µε εξωεδαφική εφαρµογή οι 
οποίες θα παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο. 
 
Ένα άλλο βασικό στοιχείο των περιοριστικών µέτρων της ΕΕ είναι η ρήτρα λήξης ισχύος 
ή η ρήτρα επανεξέτασης, ώστε τα µέτρα αυτά να καταργούνται ή να αναπροσαρµόζονται 
ανάλογα µε τις εξελίξεις. Όλα τα αυτόνοµα µέτρα της ΕΕ αποτελούν αντικείµενο 
συνεχούς επανεξέτασης. 
 
5. Βασικά έγγραφα 
 
Ισχύουσες κοινές θέσεις και κανονισµοί που επιβάλλουν κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα 
στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ.  
 
Τα κείµενα όλων των νοµικών πράξεων της ΚΕΠΠΑ και των κανονισµών για την 
επιβολή κυρώσεων δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα σε όλες τις επίσηµες 
γλώσσες της ΕΕ.  
 
Βασικές αρχές για τη χρήση περιοριστικών µέτρων. 
 
Κατά την έγκριση των κατευθυντήριων γραµµών του 2003 σχετικά µε τις κυρώσεις (βλ. 
κατωτέρω), το Συµβούλιο ζήτησε από τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο να 
καταρτίσει, από κοινού µε την Επιτροπή, ένα πλαίσιο πολιτικής για την 
αποτελεσµατικότερη χρήση των κυρώσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την εκ µέρους του 
Συµβουλίου έγκριση, στις 7 Ιουνίου 2004, εγγράφου βασικών αρχών (έγγραφο 
10198/1/04 REV 1 του Συµβουλίου), στο οποίο εκτίθενται οι απόψεις του για τις 
κυρώσεις καθώς και οδηγίες για τον τρόπο και το χρόνο επιβολής τους.  
 
Κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή και αξιολόγηση των περιοριστικών µέτρων 
(κυρώσεων) στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 
ΕΕ.  
 

http://www.wto.org/
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/04/st10/st10198-re01.el04.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/05/st15/st15114.el05.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/05/st15/st15114.el05.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/05/st15/st15114.el05.pdf
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Το 2003 το Συµβούλιο προέβη σε εξέταση της πολιτικής του σχετικά µε την επιβολή 
κυρώσεων και στις 8 ∆εκεµβρίου 2003 κατέληξε σε συµφωνία για την έκδοση 
κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις κυρώσεις (έγγραφο 15579/03 του Συµβουλίου). 
Αργότερα, στις 2 ∆εκεµβρίου 2005, το Συµβούλιο συµφώνησε να αναπροσαρµόσει το 
έγγραφο αυτό (έγγραφο 15114/05 του Συµβουλίου). Οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές 
παρέχουν τεχνικές οδηγίες για τη σύνταξη, εφαρµογή και παρακολούθηση των 
περιοριστικών µέτρων στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, καθώς και υπόδειγµα κειµένου για τη 
σύνταξη των νοµικών πράξεων της ΚΕΠΠΑ.  
 
Βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ για την αποτελεσµατική εφαρµογή των περιοριστικών µέτρων 
 
Το ∆εκέµβριο 2004 το Συµβούλιο κατέληξε αρχικά σε συµφωνία για την έκδοση 
τεχνικού εγγράφου σχετικά µε ειδικά θέµατα που ανακύπτουν όσον αφορά τις 
χρηµατοοικονοµικές κυρώσεις που στρέφονται κατά τροµοκρατικών οµάδων (έγγραφο 
13851/4/04 REV 4 του Συµβουλίου). Το έγγραφο αυτό επικαιροποιήθηκε τον ∆εκέµβριο 
2005 για να καταλήξει σε ένα γενικότερο έγγραφο βέλτιστων πρακτικών τόσο σε σχέση 
µε τη διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου όσο και µε την εφαρµογή των 
χρηµατοοικονοµικών κυρώσεων (έγγραφο 15115/05 του Συµβουλίου) και διορθωτικό 
(µόνο αγγλικά). Στις 14 Ιουνίου 2006 το Συµβούλιο κατέληξε σε συµφωνία για νέα 
επικαιροποίηση (έγγραφο 10533/06 του Συµβουλίου και COR 1) και ξανά στις 9 Ιουλίου 
2007 (έγγραφο 11679/07 του Συµβουλίου). Πρόκειται για ένα έγγραφο που θα 
αναπροσαρµόζεται συνεχώς, καθώς το Συµβούλιο θα εξετάζει συστάσεις και βέλτιστες 
πρακτικές σε σχέση µε τις διάφορες πτυχές εφαρµογής των κυρώσεων.  
 
Εντολή και µέθοδοι εργασίας της Οµάδας εργασίας "Κοινή Θέση 931" (κατάλογος για την 
τροµοκρατία) 
  
Η εντολή και οι µέθοδοι εργασίας της Οµάδας εργασίας "Κοινή Θέση 931", η οποία 
αξιολογεί τις προτάσεις περί προσθήκης ή διαγραφής ονοµάτων από τον κατάλογο, 
περιλαµβάνονται στο έγγραφο 10826/1/07 REV 1 του Συµβουλίου. 
 
Ένα ενηµερωτικό δελτίο επεξηγεί µε περισσότερες λεπτοµέρειες τον κατάλογο, κάνοντας 
κυρίως αναφορά στον τρόπο µε τον οποίον λαµβάνονται οι αποφάσεις, στο πώς 
κοινοποιούνται στους ενδιαφεροµένους οι λόγοι για τους οποίους περιελήφθησαν στον 
κατάλογο, στην τακτική αναθεώρηση του καταλόγου και στη δυνατότητα των προσώπων 
που περιλαµβάνονται στον κατάλογο να θέσουν υπό αµφισβήτηση την εγγραφή τους σ' 
αυτόν ή να ζητήσουν πρόσβαση στα δεσµευµένα κεφάλαια. 
 
Συστάσεις σχετικά µε τις ειδικές ανά χώρα αυτόνοµες κυρώσεις της ΕΕ ή τις προσθήκες 
από την ΕΕ στον κατάλογο κυρώσεων των Ηνωµένων Εθνών (έγγραφα 7697/07 και 
11054/07 του Συµβουλίου). 
 
Τον Απρίλιο 2007 το Συµβούλιο ενέκρινε σειρά συστάσεων σχετικά µε τη µνεία των 
λόγων και την κοινοποίησή τους στα πρόσωπα, τις οµάδες και τις οργανώσεις/οντότητες 
που περιλαµβάνονται στον κατάλογο, στο πλαίσιο των ειδικών ανά χώρα αυτόνοµων 
κυρώσεων της ΕΕ ή των προσθηκών της ΕΕ στον κατάλογο κυρώσεων των Ηνωµένων 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st15/st15579.en03.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/05/st15/st15114.en05.pdf
http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Result&lang=EN&typ=Advanced&cmsid=639&ff_COTE_DOCUMENT=8666%2F1%2F08&ff_COTE_DOSSIER_INST=&ff_TITRE=&ff_FT_TEXT=&ff_SOUS_COTE_MATIERE=&dd_DATE_DOCUMENT=&dd_DATE_REUNION=&dd_FT_DATE=&fc=ALLLANG&srm=25&
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st13/st13851-re04.en04.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st13/st13851-re04.en04.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/05/st15/st15115.en05.pdf
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st15/st15115-co01.en05.pdf
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st15/st15115-co01.en05.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10533.en06.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10533-co01.en06.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st11/st11679.en07.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10826-re01.en07.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/080206_combatterrorism_EL.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st07/st07697.en07.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st11/st11054.en07.pdf
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Εθνών. Οι συστάσεις αυτές αφορούν την υποχρέωση κοινοποίησης των λόγων, τη 
διαδικασία κοινοποίησης (όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο), τις διαδικασίες ενηµέρωσης των 
προσώπων, οµάδων και οργανώσεων/οντοτήτων σχετικά µε το δικαίωµά τους να 
γνωστοποιούν τις απόψεις τους και τη διαδικασία διεκπεραίωσης αιτήσεων διαγραφής 
από τον κατάλογο, καθώς και την υποχρέωση παροχής λεπτοµερών στοιχείων για την 
δέουσα ταυτοποίηση των στοχευόµενων προσώπων, οµάδων και οργανώσεων/οντοτήτων 
(έγγραφο 7697/07 του Συµβουλίου). 
 
Εν συνεχεία, τον Ιούνιο του 2007, εγκρίθηκε µια σειρά πρακτικών συστάσεων για 
προσθήκη ή διαγραφή από τον κατάλογο αναφορικά µε τις κυρώσεις αυτές (έγγραφο 
11054/07 του Συµβουλίου). 
 
6. Ποιες νοµικές βάσεις διέπουν τις κυρώσεις της ΕΕ; 
 
Η νοµική βάση για τις κυρώσεις εξαρτάται από την ακριβή φύση των περιοριστικών 
µέτρων και τους τοµείς ή τους στόχους που επιδιώκουν. Σε περίπτωση που απαιτείται 
δράση από πλευράς της Κοινότητας, πρέπει να υιοθετείται κοινή θέση βάσει του άρθρου 
15 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εδοµένου ότι αποτελεί µέσο 
της ΚΕΠΠΑ, η υιοθέτηση νέας κοινής θέσης απαιτεί την οµόφωνη απόφαση των κρατών 
µελών της ΕΕ στο Συµβούλιο.  
 
Αν η κοινή θέση προβλέπει µείωση ή διακοπή των οικονοµικών σχέσεων µε µια τρίτη 
χώρα, δηλαδή εισάγει οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές κυρώσεις, η εφαρµογή σε 
κοινοτικό επίπεδο διέπεται από το άρθρο 301 και, εφόσον πρόκειται για 
χρηµατοοικονοµικούς περιορισµούς, από το άρθρο 60 της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή καλείται να υποβάλει 
πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου, την οποία το Συµβούλιο µπορεί να εγκρίνει µε 
ειδική πλειοψηφία. 
 
Αν τα περιοριστικά µέτρα στρέφονται κατά προσώπων, οµάδων και 
οργανώσεων/οντοτήτων που δεν συνδέονται άµεσα µε το καθεστώς τρίτης χώρας, τότε 
τα µέτρα αυτά µπορούν να βασιστούν στα άρθρα 60, 301 και 308 της Συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στις περιπτώσεις αυτές η έκδοση κανονισµού από 
το Συµβούλιο απαιτεί οµόφωνη απόφαση καθώς και προηγούµενη διαβούλευση µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
 
Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορούν επίσης να εφαρµοστούν περιοριστικά µέτρα βάσει 
µιας νοµικής πράξης της ΚΕΠΠΑ και ενός προϋπάρχοντος κανονισµού, όπως π.χ. η 
απαγόρευση πώλησης διαµαντιών στην Ακτή του Ελεφαντοστού βάσει του κανονισµού 
2368/2002 που διέπει το κοινοτικό εµπόριο ακατέργαστων διαµαντιών σύµφωνα µε τους 
κανόνες της διαδικασίας Κίµπερλυ. 
 
Οι κανονισµοί του Συµβουλίου που επιβάλλουν κυρώσεις και οι σχετικές αποφάσεις του 
Συµβουλίου και κανονισµοί της Επιτροπής αποτελούν µέρος του κοινοτικού δικαίου. 
Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει σε περίπτωση 
αντιφατικών εθνικών διατάξεων. Οι εν λόγω κανονισµοί του Συµβουλίου και της 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st07/st07697.en07.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st11/st11054.en07.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st11/st11054.en07.pdf
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm#2.2.
http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/index.htm
http://europa.eu/abc/12lessons/index4_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/blood_diamonds/index_en.htm
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Επιτροπής έχουν άµεση εφαρµογή και παράγουν άµεσα αποτελέσµατα στα κράτη µέλη, 
δηµιουργώντας δικαιώµατα και υποχρεώσεις για εκείνους οι οποίοι υπόκεινται σ' αυτούς 
(π.χ. πολίτες και οικονοµικοί φορείς της ΕΕ). Η εφαρµογή και ο έλεγχος της εφαρµογής 
τους αποτελεί έργο των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών και της Επιτροπής.  
 
Ορισµένες κυρώσεις που προβλέπονται στις κοινές θέσεις εφαρµόζονται από τα κράτη 
µέλη, όπως π.χ. η απαγόρευση της πώλησης όπλωv. Αν και το εµπόριο βιοµηχανικών 
προϊόντων εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας, το άρθρο 296 της 
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επιτρέπει στα κράτη µέλη να 
εφαρµόζουν απαγορεύσεις πώλησης στρατιωτικού υλικού µέσω της θέσπισης εθνικών 
µέτρων. Συνεπώς, αποτελεί κοινή πρακτική η επιβολή απαγορεύσεων πώλησης όπλων 
µέσω κοινής θέσης και ο έλεγχος της εφαρµογής τους µε βάση τη νοµοθεσία των κρατών 
µελών περί ελέγχου των εξαγωγών (αν και η απαγόρευση παροχής σχετικής 
χρηµατοδοτικής ή τεχνικής βοήθειας εφαρµόζεται µέσω κανονισµού).  
 
Παροµοίως, οι περιορισµοί εισόδου (απαγόρευση χορήγησης θεώρησης ή απαγόρευση 
ταξιδίου) που προβλέπονται στο πλαίσιο κοινών θέσεων εφαρµόζονται µε βάση τη 
νοµοθεσία των κρατών µελών περί εισόδου µη υπηκόων. 
 
7. Ποια είναι η διαδικασία θέσπισης νοµικών πράξεων για την εφαρµογή 
περιοριστικών µέτρων; 
 
Η Προεδρία ή ένα από τα κράτη µέλη, µε τη βοήθεια συνήθως της Γραµµατείας του 
Συµβουλίου, ή της Επιτροπής, προετοιµάζει καταρχάς πρόταση κοινής θέσης. Η πρόταση 
αυτή εξετάζεται και συζητείται από τις αρµόδιες οµάδες του Συµβουλίου, συνήθως από 
την οµάδα του Συµβουλίου που είναι αρµόδια για τις σχέσεις µε τη συγκεκριµένη τρίτη 
χώρα και, σε κάθε περίπτωση, από την οµάδα εργασίας "Σύµβουλοι Εξωτερικών 
Σχέσεων" (RELEX) και την Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων (COREPER) η οποία 
υποβάλλει την πρόταση κοινής θέσης στο Συµβούλιο προς έγκριση. Μετά την έγκριση 
της κοινής θέσης από το Συµβούλιο, το κείµενο δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Σε περίπτωση που στην κοινή θέση γίνεται έκκληση για κοινοτική δράση µε αντικείµενο 
την εφαρµογή ορισµένων ή όλων των περιοριστικών µέτρων, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Συµβούλιο πρόταση κανονισµού σύµφωνα µε τα άρθρα 60 και 301 της Συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η πρόταση εξετάζεται στη συνέχεια από τις οµάδες 
RELEX και COREPER, προτού εγκριθεί από το Συµβούλιο. Σύµφωνα µε το τυπικό, η 
πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου πρέπει να υποβάλλεται µετά την έγκριση της 
κοινής θέσης. Ωστόσο, για λόγους σκοπιµότητας, η Επιτροπή υποβάλλει συνήθως τις 
προτάσεις κανονισµών για την επιβολή περιοριστικών µέτρων εγκαίρως, ώστε να 
παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος για παράλληλη συζήτηση και των δύο κειµένων στο 
Συµβούλιο και, ει δυνατόν, για την ταυτόχρονη έγκριση και των δύο νοµικών πράξεων. 
 
8. Πώς εφαρµόζονται τα περιοριστικά µέτρα και πώς ελέγχεται και 
παρακολουθείται η εφαρµογή τους; 
 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm#2.1.
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm#2.3.
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el
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Τα περιοριστικά µέτρα, αν και θα πρέπει να είναι σχεδιασµένα ανάλογα µε την εκάστοτε 
περίπτωση χώρας ή προσώπου, είναι αποτελεσµατικά µόνον εάν εφαρµόζονται σωστά 
και αν ελέγχεται και παρακολουθείται η εφαρµογή τους. Οι οδηγίες για τις κυρώσεις και 
το έγγραφο για τις βέλτιστες πρακτικές, τα οποία εξέδωσε η ΕΕ, περιλαµβάνουν σχετικές 
προτάσεις. Ανάλογα µε τη φύση του συγκεκριµένου καθεστώτος κυρώσεων, παρέχονται 
τόσο στα κράτη µέλη όσο και στην Επιτροπή ειδικές αρµοδιότητες όσον αφορά την 
εφαρµογή των περιοριστικών µέτρων. 
 
Κατά κανόνα, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών είναι υπεύθυνες για τα εξής:  

o τον καθορισµό κυρώσεων για παραβιάσεις των περιοριστικών µέτρων·  
o τη χορήγηση απαλλαγών  
o τη συγκέντρωση πληροφοριών από οικονοµικούς φορείς και τη συνεργασία µαζί 

τους (συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων)·  
o την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή τους στην Επιτροπή· 
o σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις των Ηνωµένων Εθνών, για τις επαφές µε τις επιτροπές 

κυρώσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, σχετικά 
µε συγκεκριµένες εξαιρέσεις και αιτήσεις διαγραφής από τον σχετικό κατάλογο.  

 
Στο σηµείο 9 κατωτέρω παρατίθενται περισσότερα στοιχεία για το ρόλο της Επιτροπής.  
 
Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τις κυρώσεις, συγκροτήθηκε η 
υποοµάδα “Κυρώσεις” στο πλαίσιο της οµάδας εργασίας Συµβούλων Εξωτερικών 
Σχέσεων (RELEX), στην οποίαν ανατέθηκε η αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών 
εφαρµογής περιοριστικών µέτρων µέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και εµπειριών. 
 
9. Σε τι συνίσταται ο ρόλος της Επιτροπής; 
 
Η Επιτροπή διατυπώνει προτάσεις κανονισµών για την επιβολή περιοριστικών µέτρων 
που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιοτήτων της Κοινότητας, µε στόχο την έγκρισή τους από 
το Συµβούλιο. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να διατυπώνει προτάσεις για την υιοθέτηση 
κοινών θέσεων. 
 
Η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει ορισµένους εκτελεστικούς κανονισµούς που 
τροποποιούν τις νοµοθετικές αυτές πράξεις, ιδίως µέσω της δηµοσίευσης καταλόγων 
στοχευόµενων προσώπων, οµάδων ή οργανώσεων/οντοτήτων. 
 
Για όλα τα µέτρα που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιοτήτων της Κοινότητας, η Επιτροπή 
οφείλει να διασφαλίζει ότι τα κράτη µέλη εφαρµόζουν δεόντως και εγκαίρως τους 
κανονισµούς που επιβάλλουν περιοριστικά µέτρα (π.χ. θεσπίζοντας εθνικούς κανόνες 
περί κυρώσεων οι οποίοι εφαρµόζονται σε περίπτωση που πρόσωπα ή 
οργανώσεις/οντότητες που υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Κοινότητας παραβιάζουν 
τους κανονισµούς) και ότι λαµβάνουν τα δέοντα µέτρα για την εφαρµογή και τον έλεγχο 
της εφαρµογής των κανονισµών αυτών. Ως βάση για τον έλεγχο αυτό, οι κανονισµοί περί 
εφαρµογής περιοριστικών µέτρων στην Κοινότητα προβλέπουν κατά κανόνα την ειδική 
υποχρέωση υποβολής σχετικών εκθέσεων από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών. Σε 
περίπτωση που ένα κράτος µέλος δεν θεσπίζει τους αναγκαίους κανόνες εφαρµογής, η 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/05/st15/st15114.el05.pdf
http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Result&lang=EN&typ=Advanced&cmsid=639&ff_COTE_DOCUMENT=8666%2F1%2F08&ff_COTE_DOSSIER_INST=&ff_TITRE=&ff_FT_TEXT=&ff_SOUS_COTE_MATIERE=&dd_DATE_DOCUMENT=&dd_DATE_REUNION=&dd_FT_DATE=&fc=ALLLANG&srm=25&
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm#9.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/04/st05/st05603.el04.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/04/st05/st05603.el04.pdf
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Επιτροπή µπορεί να κινήσει εναντίον του κράτους αυτού διαδικασία για παράβαση 
σύµφωνα µε τα άρθρα 227 και 228 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. 
 
Η Επιτροπή συµµετέχει επίσης στις συνεδριάσεις της οµάδας "Εξωτερικές 
Σχέσεις/Κυρώσεις" του Συµβουλίου και στη σύνταξη κειµένων που συζητώνται στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών.  
 
10. Έγγραφα αναφοράς 
 
Σηµείωση : Τα κατωτέρω έγγραφα αναφοράς παρέχουν πληροφορίες για θέµατα 
που δεν εξετάζονται στα επίσηµα έγγραφα. Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για το 
περιεχόµενο των εν λόγω εγγράφων ή άλλων συνδέσµων, τα οποία παρατίθενται 
κατωτέρω για λόγους ενηµέρωσης και µόνο. Η επιλογή κάποιου εγγράφου ή 
συνδέσµου δεν σηµαίνει ότι η Επιτροπή υιοθετεί το περιεχόµενό του, ούτε θα πρέπει 
να εξαχθεί κάποιο συµπέρασµα από τη µη εµφάνιση εγγράφου ή συνδέσµου. Βλ. 
σηµαντική ανακοίνωση νοµικού περιεχοµένου που ισχύει για κάθε πληροφορία η 
οποία παρέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο. 
 
10.1 Ιστορικό της πολιτικής της ΕΕ 
 
Η εργασία µε τίτλο “Hard Measures by a Soft Power? Sanctions Policy of the European 
Union” του Joakim Kreutz, που εξετάζει την πολιτική κυρώσεων της ΕΕ, δηµοσιεύτηκε 
από το Bonn International Centre for Conversion τον Ιανουάριο 2006. 
 
10.2 Στοχευµένες/"έξυπνες" κυρώσεις 
 
Ορισµένες διαδικασίες που κινήθηκαν από κάποια κράτη οδήγησαν σε σηµαντικές 
συστάσεις για την επιβολή στοχευµένων κυρώσεων:  

o http://www.smartsanctions.ch (υπόθεση Interlaken, 1998-2001, που αφορούσε 
κυρίως στοχευµένες χρηµατοοικονοµικές κυρώσεις)·  

o http://www.smartsanctions.de (υπόθεση Bonn-Berlin, 2000-01 – βελτίωση του 
σχεδιασµού και της εφαρµογής απαγορεύσεων πώλησης όπλων και κυρώσεων 
σχετικών µε τα ταξίδια και την αεροπορία). 

o http://www.smartsanctions.se (υπόθεση Στοκχόλµης 2001-03 – για 
αποτελεσµατικές στοχευµένες κυρώσεις). 

 
Οι κυβερνήσεις της Γερµανίας, της Σουηδίας και της Ελβετίας ζήτησαν επίσης την 
εκπόνηση εργασίας µε τίτλο “Strengthening Targeted Sanctions Through Fair and Clear 
Procedures”, η οποία δηµοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2006 από το Targeted Sanctions 
project του Watson Institute for International Studies του Πανεπιστηµίου του Brown. 
 
Η Νοµική Υπηρεσία των ΗΕ ανέθεσε την εκπόνηση µελέτης µε τίτλο Targeted Sanctions 
and Due Process, η οποία ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 2006.  
 

http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/index.htm
http://europa.eu/geninfo/legal_notices_el.htm#disclaimer
http://www.bicc.de/publications/papers/paper45/paper45.pdf
http://www.bicc.de/publications/papers/paper45/paper45.pdf
http://www.bicc.de/
http://www.smartsanctions.ch/
http://www.watsoninstitute.org/tfs/CD/booklet_sanctions.pdf
http://www.smartsanctions.se/
http://watsoninstitute.org/pub/Strengthening_Targeted_Sanctions.pdf
http://watsoninstitute.org/pub/Strengthening_Targeted_Sanctions.pdf
http://www.watsoninstitute.org/TFS
http://www.watsoninstitute.org/TFS
http://untreaty.un.org/ola/
http://www.un.org/law/counsel/Fassbender_study.pdf
http://www.un.org/law/counsel/Fassbender_study.pdf
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Το Συµβούλιο της Ευρώπης ανέθεσε επίσης στον καθηγητή Iain Cameron την εκπόνηση 
έκθεσης µε τίτλο ‘The European Convention on Human Rights, Due Process and United 
Nations Security Council Counter-Terrorism Sanctions’, η οποία δηµοσιεύτηκε τον 
Φεβρουάριο 2006. 
 
11. Πράξεις σχετικές µε τους στόχους της ΚΕΠΠΑ 
 
Έλεγχοι εξαγωγών συµβατικών όπλων 
Εκτός από τις περιπτώσεις όπου ισχύει απαγόρευση πώλησης όπλων, τα κράτη µέλη της 
ΕΕ πραγµατοποιούν ελέγχους στις εξαγωγές στρατιωτικού υλικού. Αξίζει να σηµειωθεί ο 
“Κώδικας δεοντολογίας για τις εξαγωγές όπλων” της ΕΕ, που συµφωνήθηκε από τα 
κράτη µέλη τον Ιούνιο 1998 για την ενίσχυση της συνεργασίας και τη µεγαλύτερη 
σύγκλιση στον τοµέα των εξαγωγών συµβατικών όπλων στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ. Όλα 
τα κράτη µέλη συµφώνησαν να εφαρµόζουν τον κώδικα δεοντολογίας κατά την εξέταση 
αιτήσεων εξαγωγής ειδών που περιλαµβάνονται στον Κοινό στρατιωτικό κατάλογο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ενηµερώθηκε τελευταία φορά στις 10 Μαρτίου 2008. Το 
κριτήριο υπ' αριθ. 1 αφορά την τήρηση των διεθνών δεσµεύσεων των κρατών µελών, 
ιδίως των κυρώσεων που επιβάλλονται από το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και από 
την Κοινότητα, τις συµφωνίες για τη µη διάδοση πυρηνικών και για άλλα θέµατα, καθώς 
και από άλλες διεθνείς υποχρεώσεις. Ο κώδικας θεσπίζει επίσης ένα µηχανισµό 
διαβουλεύσεων και ενηµέρωσης µεταξύ των κρατών µελών σχετικά µε την άρνηση 
έκδοσης αδειών εξαγωγής όπλων. Συνεπώς, ο κώδικας συµπληρώνει την εθνική 
νοµοθεσία περί ελέγχου των εξαγωγών. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε 
στον δικτυακό τόπο του Συµβουλίου για τους ελέγχους των εξαγωγών τους σχετικούς µε 
την ασφάλεια.  
 
∆ιαµεσολάβηση µε αντικείµενο τα όπλα 
Το Συµβούλιο εξέδωσε επίσης τον Ιούνιο του 2003 κοινή θέση για τον έλεγχο της 
διαµεσολάβησης µε αντικείµενο τα όπλα (Κοινή Θέση του Συµβουλίου 
2003/468/ΚΕΠΠΑ) µε σκοπό τη ρύθµιση της εν λόγω διαµεσολάβησης, ώστε να 
αποφεύγεται η καταστρατήγηση των απαγορεύσεων πώλησης όπλων οι οποίες 
επιβάλλονται από τον ΟΗΕ, την ΕΕ ή τον ΟΟΣΑ. Η εν λόγω κοινή θέση περιλαµβάνει 
ορισµένες διατάξεις που πρέπει να εφαρµόζονται µέσω της εθνικής νοµοθεσίας και, 
ταυτόχρονα, επιβάλλει στα κράτη µέλη την υποχρέωση να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα 
για τον έλεγχο δραστηριοτήτων διαµεσολάβησης εντός της δικαιοδοσίας τους, να 
εξετάζουν τις αιτήσεις περί χορήγησης άδειας διαµεσολάβησης σύµφωνα µε τον κώδικα 
δεοντολογίας της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων, να δηµιουργήσουν ένα σύστηµα 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις εν λόγω δραστηριότητες και να θεσπίσουν 
κατάλληλες κυρώσεις ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των ελέγχων. 
 
Εξοπλισµός διπλής χρήσης 
Οι εξαγωγές ειδών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο για στρατιωτικούς όσο και 
για µη στρατιωτικούς σκοπούς (τα αποκαλούµενα “είδη διπλής χρήσης") ελέγχονται 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συµβουλίου (πολυσέλιδο κείµενο). 
Περισσότερες πληροφορίες και ενηµερωµένα στοιχεία για τους ελέγχους των εξαγωγών 

http://www.coe.int/
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/public_international_law/Texts_&_Documents/2006/I. Cameron Report 06.pdf
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/public_international_law/Texts_&_Documents/2006/I. Cameron Report 06.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/08675r2en8.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:065:0001:0034:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:065:0001:0034:EL:PDF
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/showPage.asp?lang=el&id=408&mode=g
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/showPage.asp?lang=el&id=408&mode=g
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:156:0079:0080:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:156:0079:0080:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:134:0001:0269:EL:PDF
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ειδών διπλής χρήσης παρέχονται στην ιστοσελίδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εµπορίου της 
Επιτροπής. 
 
Εµπόριο αγαθών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για θανατική ποινή, 
βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση ή τιµωρία 
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συµβουλίου, που τέθηκε σε ισχύ στις 30 
Ιουλίου 2006, επέβαλε νέους ελέγχους σε εµπορεύµατα δυνάµενα να χρησιµοποιηθούν 
για θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική 
µεταχείριση ή τιµωρία. Για ορισµένα αγαθά απαγορεύεται η εισαγωγή ή εξαγωγή τους 
από την ΕΚ, ενώ άλλα υπόκεινται σε καθεστώς έκδοσης άδειας. 
 
Εµπόριο ακατέργαστων διαµαντιών (∆ιαδικασία Kimberley) 
Το εµπόριο ακατέργαστων διαµαντιών ελέγχεται βάσει του συστήµατος πιστοποίησης 
της διαδικασίας Κίµπερλυ (ΣΠ∆Κ), σύστηµα που θεσπίστηκε το 2002 για να µην 
αποτελούν τα διαµάντια αιτία συγκρούσεων. Το σύστηµα αυτό εφαρµόζεται από την ΕΚ 
µέσω του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συµβουλίου, η δε Επιτροπή εκπροσωπεί 
το σύνολο της ΕΚ στο ΣΠ∆Κ. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στη 
σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής. 
 
Εµπόριο ξυλείας (επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, διακυβέρνηση και εµπόριο) (FLEGT) 
Για να διασφαλιστεί ότι µόνο η νόµιµα παραγόµενη ξυλεία θα µπορεί να εισέρχεται στην 
ΕΕ, η Επιτροπή ετοιµάζει ένα καθεστώς έκδοσης αδειών για την ξυλεία, το οποίο θα 
εφαρµόζεται σε εκούσια (αλλά δεσµευτική) βάση µέσω µιας σειράς εταιρικών 
συµφωνιών µε τις χώρες παραγωγούς ξυλείας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη 
σελίδα της Γ∆ Ανάπτυξης σχετικά µε το FLEGT και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
2173/2005 του Συµβουλίου. 
 
Αναστολή των ενισχύσεων και της συνεργασίας 
Οι σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και τρίτων κρατών διέπονται συχνά από διµερείς συµφωνίες. 
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η Συµφωνία του Κοτονού η οποία διέπει τις σχέσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 
(ΑΚΕ). Στο άρθρο 96 της συµφωνίας προβλέπεται η δυνατότητα θέσπισης κατάλληλων 
µέτρων σε περίπτωση παραβίασης εκ µέρους ενός από τα µέρη των ουσιωδών στοιχείων 
της συµφωνίας, ιδίως του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των δηµοκρατικών 
αρχών και του κράτους δικαίου. Περισσότερες πληροφορίες για τις διµερείς συµφωνίες 
µεταξύ της ΕΕ και άλλων χωρών και περιοχών υπάρχουν στο δικτυακό τόπο ‘Η ΕΕ στον 
κόσµο’. 
 
Άρνηση παραχώρησης δασµολογικών προτιµήσεων 
Οι δασµολογικές προτιµήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του Συστήµατος 
Γενικευµένων Προτιµήσεων (ΣΓΠ) καθώς και η διαδικασία και οι λόγοι ανάκλησής τους 
διέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 980/2005 του Συµβουλίου. 
 
12. Άλλοι χρήσιµοι σύνδεσµοι  
 
Τοµείς πολιτικής της ΕΕ 

http://www.ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:200:0001:0019:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:358:0028:0048:EL:PDF
http://ec.europa.eu/external_relations/blood_diamonds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:347:0001:0006:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:347:0001:0006:EL:PDF
http://ec.europa.eu/development/geographical/cotonouintro_en.cfm
http://ec.europa.eu/world/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:169:0001:0043:EL:PDF
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Περισσότερες γενικές πληροφορίες υπάρχουν στις παρακάτω ιστοσελίδες: 
o Σελίδες της Επιτροπής σχετικά µε την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) 
o Σελίδα του Συµβουλίου σχετικά µε την ΚΕΠΠΑ 
o Σελίδα της Επιτροπής σχετικά µε την Καταπολέµηση της τροµοκρατίας 
o Σελίδα του Συµβουλίου σχετικά µε την Καταπολέµηση της τροµοκρατίας 
o Βασικά έγγραφα του Συµβουλίου σχετικά µε την Καταπολέµηση της 

τροµοκρατίας 
o Σελίδα του Συµβουλίου σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και 

Άµυνας (ΕΠΑΑ) 
o Σελίδα της Επιτροπής για τη Μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τον 

αφοπλισµό 
o Σελίδες της Επιτροπής για την Προαγωγή του σεβασµού των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων 
 
Ηνωµένα Έθνη 

o Αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών 
o Λεπτοµερή στοιχεία για τις διάφορες Επιτροπές Κυρώσεων του Συµβουλίου 

Ασφαλείας 
o Άτυπη οµάδα εργασίας για γενικά θέµατα που συνδέονται µε τις κυρώσεις. 

Έκθεση για τις γενικές συστάσεις µε σκοπό τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των κυρώσεων του ΟΗΕ (έγγραφο του ΟΗΕ S/2006/997)  

o Έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου "Απειλές, Προκλήσεις και Αλλαγές", που 
συγκροτήθηκε από τον Γενικό Γραµµατέα, µε τίτλο ‘Για έναν ασφαλέστερο 
κόσµο: οι ευθύνες όλων µας’, ∆εκέµβριος 2004, έγγραφο του ΟΗΕ A/59/565 (βλ. 
παραγρ. 9, 178-182 σχετικά µε τις κυρώσεις)  

o Εγχειρίδιο αξιολόγησης των κυρώσεων: αξιολόγηση των ανθρωπιστικών 
επιπτώσεων των κυρώσεων, Μόνιµη ∆ιοργανική Επιτροπή του ΟΗΕ, Οκτώβριος 
2004 

 
13. Επικοινωνήστε µαζί µας 
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στην ταχυδροµική διεύθυνση:  
 
European Commission 
Directorate-General External Relations 
Directorate A Crisis Platform and Policy Co-ordination in CFSP 
Unit A2 Crisis Response and Peace Building - Sanctions 
CHAR 12/45 
B – 1049 Bruxelles/Brussel 
Belgium 
 
Πληροφορίες σχετικά µε τις δράσεις της Επιτροπής στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής 
µπορείτε να βρείτε εδώ. 
 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/intro/
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/intro/
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=248&lang=el&mode=g
http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/terrorism/dg_terrorism_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/terrorism/dg_terrorism_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/terrorism/dg_terrorism_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/terrorism/dg_terrorism_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=261&lang=en
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=261&lang=en
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/npd/index.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/npd/index.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm
http://www.un.org/Docs/sc/index.html
http://www.un.org/sc/committees
http://www.un.org/sc/committees
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/685/06/pdf/N0668506.pdf?OpenElement
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/685/06/pdf/N0668506.pdf?OpenElement
http://www.un.org/secureworld/report.pdf
http://www.un.org/secureworld/report.pdf
http://www.humanitarianinfo.org/sanctions/handbook/index.htm
http://www.humanitarianinfo.org/sanctions/handbook/index.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/index.htm
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Για γενικές ερωτήσεις σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικοινωνήστε µε την 
υπηρεσία Europe Direct ή τηλεφωνήστε χωρίς χρέωση στον αριθµό 00 800 6 7 8 9 10 11, 
από οποιοδήποτε σηµείο των 27 κρατών µελών, και θα συνδεθείτε µε τηλεφωνητή µε τον 
οποίον µπορείτε να µιλήσετε στη γλώσσα σας.  
 
 
Τελευταία τροποποίηση: 15.9.2009 

http://ec.europa.eu/europedirect/

