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Решение на Съвета от 26 юли 2010 година за определяне на организацията
и функционирането на Европейската служба за външна дейност
(2010/427/ЕС)

 ЕСВД, чиято централа е в Брюксел, е функционално независим орган на
Европейския съюз, отделен от генералния секретариат на Съвета и от
Комисията, с необходимата правоспособност, за да изпълнява задачите
си и да постига целите си.

 ЕСВД се състои от централна администрация и от делегациите на Съюза
в трети държави и международни организации.

 ЕСВД се намира под ръководството на Върховния представител на
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
("върховен представител") (г-жа Федерика Могерини – на снимката).

 Централна администрация на ЕСДВ се управлява от
изпълнителен генерален секретар, който работи под
ръководството на върховния представител. Той се подпомага
от трима заместник генерални секретари.
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Напоследък се засилва отбранителния елемент в дейността на службата,
както и участието в охраната на морската граница на ЕС.
17 военни и полицейски мисии:
ALTHEA/BiH – Босна и Херцеговина (военна мисия)
EUAM Iraq – Ирак (реформа в службите за сигурност)
EUAM Ukraine – Украйна (човешки права и полиция)
EUBAM Moldova and Ukraine – Молдова и Украйна (митници, полиция)
EUCAP Nestor - Сомалия (полиция)
EUCAP Sahel Niger – Нигер (борба с тероризма)
EUMM Georgia - Грузия (наблюдатели примирие с Русия)
EUPOL Afghanistan – Афганистан (полиция)
EUTM RCA – ЦАР (военна мисия – обучение и съветници)
EUTM-Mali – Мали (военна мисия)
EU NAVFOR Somalia – (военна мисия, борба с пиратството)
EUBAM Libya – Либия и EUBAM Rafah – Палестинска ав. (охрана на границите)
EUCAP Sahel Mali – Мали (полиция)
EULEX Kosovo – Косово (човешки права) EUTM Somalia – Сомалия (военна)
EUPOL COPPS/Palestinian Territories – Палестинска ав. (полиция)
EUNAVFOR MED operation SOPHIA (Средиземно море - следващия слайд)
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В ЕСВД са командировани 
служители на Европейската 
комисия, Съвета на ЕС и МВнР 
на държавите-членки.
Върховният представител на ЕС 
по въпросите на външните 
работи и политиката за 
сигурност е едновременно и 
зам. председател на ЕК и 
постоянен председател на 
Съвета на ЕС по външните 
работи. 
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Централната администрация на ЕСВД

 Начело на ЕСВД е Корпоративен съвет (Corporate Board). Той включва 5 човека:
Върховният представител (Федерика Могерини), Изпълнителен генерален секретар –
Хелга Шмидт (Германия), зам. генерален секретар по политическите въпроси Жан-
Кристоф Белиар (Франция), Зам. генерален секретар по въпросите на ОПСО и справяне с
кризи – Педро Сориано (Испания), Зам. Главен секретар по икономическите и глобални
въпроси – Кристиян Лефлер (Швеция).

 Има 6 географски ориентирани генерални дирекции: Азия и Тихият океан; Африка;
Европа и Централна Азия; Северна Африка, Близкият изток, Арабският полуостров, Иран
и Ирак; Северна и Южна Америка. Оглавяват се от изпълнителни директори.

 Освен това има Генерална дирекция “Администрация и финанси”; оперативен блок
“Политически въпроси”, в който има “Комитет по политиката и сигурността” и голям блок
“Политика на сигурност и отбрана”, който включва отдел “Управление на кризи и
планиране”, “Военен персонал на ЕС”, “Център за разузнавателни анализи” и др. отдели.

 Кадрите идват от институциите на ЕС (ЕК и Секретариат на Съвета) и от
дипломатическите служби

 Назначенията стават лично от Върховния представител
 Издръжката на службата става от бюджета на ЕС.

ЕС има 139 делегации и офиси в страни извън Съюза и този брой непрекъснато расте!
Досега те се наричаха “Делегации на Европейската комисия”, от 1.1.2010 г. се наричат
“Делегации на Европейския съюз” и обслужват всички институции на ЕС.
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Върховен представител на ЕС по 
външните работи и политиката за 

сигурност
Функции:
• Общо ръководство на външната политики и политиката за 
сигурност на ЕС;
• Координация на другите външнополитически инструменти
на ЕС – помощи за развитие, търговски споразумения, политика на съседство, 
хуманитарни помощи и реакциии при кризи в качеството на вицепрезидент на ЕК;
• Изграждане на консенсус между 27 ДЧ и техните приоритети вкл. чрез 

председателство на ежемесечни срещи на външните министри, министри на 
отбраната и на търговията;

• Участие с държавните и правителствени ръководители в заседанията на 
Европейския Съвет;

• Представяне позицията на ЕС по ОВППС пред ЕП;
• Ръководство на Европейската агенция по отрбана и Европейския институт за 

изследвания на сигурността.
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Какво правят Делегациите на Европейския съюз?

 Информират общественото мнение в страните на пребиваване за успехите на ЕС,
поддържат връзка с различни личности и организации, влияещи на общественото мнение и
осъществяват други мероприятия по линия на PR;

 Участват в търговски преговори и преговори по други въпроси, където Европейската
комисия е получила мандат от Съвета на ЕС – например за асоцииране или за
партньорство и сътрудничество;

 Следят за изпълнението на споразуменията, които съответната страна има с ЕС и
защитават интересите на ЕС, ако те са нарушени;

 Осъществяват подготвителна работа, оказват техническа помощ и следят за реализацията
на програмите и проектите по линия на Политиката за развитие, Политиката на
добросъседство, предприсъединителните и други програми.

 Подготвят аналитични доклади за различни сфери от икономиката, политиката и
обществения живот в страните на пребиваване;

 След договора от Лисабон се активизират действията на делегациите в подкрепа на
човешките права – против смъртното наказание, за равенството на половете, за правата на
малцинствата и др.

 Напоследък делегациите играят все по-активна роля и при подготовката и
осъществяването на съвместни действия на държавите-членки в областта на Общата
външна политика и политика на сигурност. В тази си функция делегациите на ЕС работят
заедно с посолствата на държавите-членки.

Не осъществяват консулски (визови) услуги. Не лобират в полза на конкретни фирми. Не се
занимават с гражданско-правни въпроси.
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Пример: Делегацията на ЕС в Кения (Найроби)

Акценти:

1. Изпълнение на Споразумението от Котону и
на Рамковото споразумение за партньорство между ЕС и
страните от Източноафриканската общност.

2. Най-важната задача – преговорите за регионално
споразумения от ново поколение (Споразумение за
икономическо партньорство). То предвижда
постепенно създаване на Зона за свободна търговия.
ЕС има засега в Африка такива споразумения с Кот д’Ивоар,
Гана, Мавриций, Мадагаскар, Сейшелските острови и Зимбабве.

3. Оказване на подкрепа за увеличаване на експортния потенциал на Кения, която има
сериозни проблеми с търговския си баланс с ЕС.

4. Оказване на подкрепа на държавния бюджет (ЕФР, виж следващия слайд)
5. Оказване на подкрепа за развитие на транспортната инфраструктура (ЕФР)
6. Оказване на подкрепа за развитие на селските райони (ЕФР)
7. Развитие на политическия диалог в рамките на формата ЕС – Страни от АКТ
8. Подкрепа за демократичния диалог за преодоляване на кризата в Кения през 2007 –

2008 г. (след парламентарните избори, виж сл. слайд).
9. Подкрепа на неправителствени организации, свързани със защитата на човешките

права.
10. Оказване на хуманитарна помощ – 15-20 млн. евро на година (борба с глада)
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Помощта за Кения (млн. евро)

За какво се използват средствата

Комисия “Истина, правосъдие и помирение”



Специални пратеници на ЕС
Сп.Пратеници за: Босна и Херцеговина, 
Косово, Централна Азия, Сомалия и Етиопия, 
Сахел, Близкия Изток, Южен Кавказ и Грузия 
и правата на човека.
Функции – да защитават интереси на ЕС и да 
спомагат за укрепване на мира, 
стабилността и върховенството на закона.
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