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: ϊ] ροεδρία εκπροσωπεί την Ένωση στα θέματα ποο οπάγοντα στην κοινή εξι 
τωλιτική ασφαλείας.

π jiιθ λαμδάνογιαι | 
8έαη της Ένωα

t  ij Προεδρία έχει την ευθύνη της εφαρμογής των αποφάσεων 
V teg Τίτλου- μ’ αυτήν της την ιδιότητα εκφράζει καταρχήν τη 
ι·«ήονισμούς και τις διεθνείς διασκέψεις.
: j l jι ; iJ
Η ; Προεδρία επικουρείται από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, ο οποί 

του Ύπατου Εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολι-οκή και πολιτικί

Η Εκτροπή συμπράττει πλήρως στα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγρ 
Πρέΐ ίί^Ια επικουρείται εάν είναι αναγκαίο στα καθήκοντα αυτά από το κράτος 

ϊκήσι ι ¡γην επόμενη Προεδρία.

: ,1 ¡1
Τ ί: Συμβούλιο δύναται, όταν το κρίνει απαραίτητο, να διορίζει ειδικό εντετα 

ριμέί* V. *ματα πολιτικής.

λη, 'ϊ X

# 1 !. τρν επιφύλαξη της παραγράφου 1 και του άρθρου 14 παράγραφος 3, τα κρά 
ά Ιπβύνται σε διεθνείς οργανισμούς ή διεθνείς διασκέψεις όπομ δεν αυμμετέχι 
;) έλη, τηρούν ενήμερα τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν για κάθε ζήτημα κοι

ται,
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Τ;1 :ι±ιάτη μέλη συντονίζουν τη δράση τους στα πλαίσια των διεθ|νών οργανισμών ¡^αι τις δ§- 
¡1 οΰ κέψβις και υποστηρίζουν, στα πλαίσια αυτά, τις κοινές θέσεις.

; ; ι
ους̂ Ι ¿ε̂ νβίς οργανισμούς και τις διεθνείς διασκέψεις στις οποίες ΟΓ1 συμμετέχουν ό / | τα κρά η

^ρά-.τη που συμμετέχουν υποστηρίζουν τις κοινές θέσεις.

μέλη.
Ι μέλη είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Η 

ξύ τους και θα τηρούν πλήρως ενήμερα τα άλλα κράτη (.

;η του Συμβουλίου Ασφαλείας φροντίζουν, κατά την_εκτέλεσΙη 
αι τις θέσεις και τα συμφέροντα της Ένωσης, με την ωιφι 

ν διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων ΕθψΙόν.
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I όιπλ Ιμβτικές και προξενικές αποστολές των κρατών μελών και οι αντιπροσωπίες
ϋπίες του

j , j — . —  — -, — j------ j—.—. —  .. . . . .  —....------ -—,  .. ^πιτροπι
-μες και σε διεθνείς διασκέψεις, καθώς και οι αντιπροσωπκς τους σε διεθΜΪς οργαν 
■ργάζονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση και η εφαρμογή των κοι#ν θέσεω

τωΐ :Μάινών δράσεων που έχει υιοθετήσει το Συμβούλιο.

I;1 I .  :¡ινωΚρφ εντείνουν τη συνεργασία τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες, προόαίνοντο 
‘λσψ σ ίς  ται συμβάλλοντας στην εφαρμογή των διατάξεων που ανα φέρονται στο 

¡ύ-Οήκτηρ η ρ ί ιθρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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