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Европска унија од данас званично има амбасаде широм  света. Предвиђено је да у
спољнополитичкој служби буде 7.000 запослених,  који ће обављати послове класичног
Министарства спољних послова са  седиштем у Бриселу.

  

Спољнополитичка и дипломатска служба Европске уније данас је званично  почела с
радом и постојеће канцеларије ЕУ широм света добиле су виши  статус, тако да су сада
на нивоу амбасада.

  

Предвиђено  је да у спољнополитичкој служби буде 7.000 запослених, који ће обављати 
послове класичног Министарства спољних послова, са седиштем у Бриселу, и  заступати
интересе ЕУ у 100 амбасада широм света, јавили су европски  медији.

  

"Европска унија мора бити у стању да реагује на кризе у  свету, наравно пре свега
дипломатски. И због тога нам је спољнополитичка  служба тако важна", изјавио је
немачки министар спољних послова Гвидо  Вестервеле, навео је Дојче веле.

  

Европски посланик из  Белгије и преговарач спољнополитичке службе Гиј Верхофстад
сматра да је  сада куцнуо и час за заједничку европску спољну политику.

  

"Будимо  поштени - до сада није било никакве заједничке спољне политике. Сећам се 
ирачког рата којим смо се на нивоу ЕУ бавили целих 50 секунди.  Двадесетседморица,
тада једноставно, нису била у ситуацији да о томе  расправљају, а камоли да заузму
заједнички став. Тако нешто не сме да се  понови", сматра Верхофстад.
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До последњег часа европска  дипломатска служба била је јабука раздора: водили су се
спорови око тога  колико ће утицаја имати чланице, каква ће бити њена структура и ко
ће  бити на највишим положајима.

  

Упркос свим споровима, Кетрин Ештон, министарка спољних послова, указује на
позитивне стране нове институције.

  

"Она  омогућава сарадњу свих 27 чланица у спољној политици. Није реч о томе  да се
неком нешто одузме, него се заједничким деловањем обезбеђује већи  утицај", каже
Кетрин Ештон.

  

Нова дипломатска служба формирана је у  складу са одредбама Лисабонског споразума
којим је одређен начин на  који Европска унија функционише.

  

Критичари, међутим, тврде да  нова служба Уније представља непотребно дуплирање
постојећих  Министарстава спољних послова земаља чланица ЕУ, пренео је британски 
Би-Би-Си.

  

(РТС)
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