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,,ДИЈАЛЕКТИЧКАРАВНОТЕЖА’’
ИНСТИТУЦИОНАЛНОГСИСТЕМАЕУУ
ОБЛАСТИСПОЉНОГПРЕДСТАВЉАЊА:

ФИКЦИЈАИЛИРЕАЛНОСТ?*

Сажетак
Аутор у овом ра ду ана ли зи ра ин сти ту ци о нал ни иден ти тет 

ЕУ у обла сти спољ ног пред ста вља ња. Упр кос те жњи за ве ћим сте-
пе ном ко хе рент но сти и ефи ка сно сти у обла сти де ло ва ња ЕУ на 
ме ђу на род ном пла ну, Ли са бон ски уго вор ства ра ком плек сну ин-
сти ту ци о нал ну сли ку у ко јој је је дин стве но пред ста вља ње ЕУ на 
ме ђу на род ном пла ну оте жа но због по сто ја ња ве ли ког бро ја ак те-
ра, као и од ре ђе ног сте пе на кон фу зи је око над ле жно сти у обла сти 
спољ ног де ло ва ња Уни је. Но ви уго вор оста је за то че ник хи брид не 
ме ша ви не ме ђу вла ди не и су пра на ци о нал не ор га ни за ци о не ло ги ке, 
ко ја се од ли ку је не до вољ но ја сно де фи ни са ном уло гом сва ке ин-
сти ту ци је. Рад је по де љен у два де ла. Пр ви део се ба ви ана ли зом 
но вог ин сти ту ци о нал ног иден ти те та ЕУ у обла сти спољ ног пред-
ста вља ња. У дру гом де лу, аутор раз ма тра при ме ну ин сти ту ци о-
нал них од ред би, ко ја је обе ле же на не пре ста ним тен зи ја ма у ци љу 
кон тро ле по зи ци ја мо ћи, за хва љу ју ћи не пре ци зним и не ја сним од-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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ред ба ма Ли са бон ског уго во ра, ко је оста вља ју мо гућ ност др жа ва ма 
чла ни ца ма и ин сти ту ци ја ма да „ши ро ко ту ма че” сво је над ле жно-
сти. Аутор за кљу чу је да плу ра ли тет ак те ра у овој обла сти све до чи 
о ком про ми су Ли са бон ског уго во ра ка да је реч о ало ка ци ји по ли-
тич ког вођ ства у окви ру ЕУ. Оту да је и те шко ус по ста ви ти ба ланс 
из ме ђу ин те ре са др жа ва чла ни ца и ин сти ту ци ја ЕУ у пост-Ли са-
бон ском де ло ва њу у обла сти спољ ног пред ста вља ња ЕУ, што се 
од ра жа ва и на „ви дљи вост” ЕУ на ме ђу на род ном пла ну.
Кључ не ре чи: ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти, ин сти ту ци о нал ни иден ти-

тет, Европ ска уни ја, ин сти ту ци је, спољ ни од но си, европ-
ске ин те гра ци је.

Чи ни се да је не ка да шњи пред сед ник Европ ске ко ми си је 
Жак Де лор (Jac qu es De lors) по се до вао од ре ђе ну до зу ви до ви то сти 
ка да је пре тач но два де сет и јед ну го ди ну, уочи пре го во ра о пот пи-
си ва њу уго во ра из Ма стрих та, го во рио о нео п ход но сти ус по ста-
вља ња „ди ја лек тич ке рав но те же” у окви ру ин сти ту ци о нал ног си-
сте ма ЕУ, ука зу ју ћи при том на де ли кат ност од но са из ме ђу „оних 
ко ји же ле но ву ин сти ту ци о нал ну ди на ми ку” и „оних ко ји се пла ше 
ус по ста вља ња оба ве зу ју ћих ме ха ни за ма”.1) И за и ста, чи тав про цес 
европ ске ин те гра ци је пра ћен је на сто ја њем да се ус по ста ви ова 
ди ја лек тич ка рав но те жа, бу ду ћи да је че сто би ло те шко про на ћи 
ком про мис из ме ђу су пра на ци о нал них и ме ђу вла ди них тен ден ци ја, 
што је по не кад има ло за ре зул тат обра зо ва ње хи брид них и не функ-
ци о нал них ин сти ту ци о нал них ре ше ња. Да ли је, и уко ли ко је сте, у 
ко јој ме ри је Ли са бон ски уго вор ус пео да оства ри ову рав но те жу у 
обла сти пред ста вља ња Уни је на ме ђу на род ном пла ну? 

Јед на од нај ве ћих сла бо сти спољ ног де ло ва ња ЕУ био је 
не до ста так је дин стве ног и ја сног пре го ва ра ча пре ма тре ћим др-
жа ва ма, као и не до во љан ни во цен тра ли за ци је за до но ше ње и из-
вр ше ње од лу ка це ло куп не спољ не ак ци је ЕУ. Оту да је циљ но вог 
уго во ра био да обез бе ди ко хе рент ност, ефи ка сност и кон ти ну и тет 
сво јих по ли ти ка и ак тив но сти у обла сти спољ них по сло ва. То је 
зна чи ло нео п ход ност ин сти ту ци о нал ног по ве зи ва ња ви ше раз ли-
чи тих ак те ра у обла сти спољ не ак ци је ЕУ. Уки да ње „сту бо ва” на 
ко ји ма је по чи ва ла Уни ја и гру пи са ње свих спољ них ак тив но сти 
ЕУ у окви ру Гла ве V Ли са бон ског уго во ра тре ба ло је да до при не-
се том ци љу. Ипак, но ва ин сти ту ци о нал на сли ка ко ју ства ра Ли са-
бон ски уго вор је ком плек сна. Основ ни раз лог ова квог ста ња ле жи 
у чи ње ни ци да овај уго вор не ма тен ден ци ју уки да ња ди хо то ми је 
су пра на ци о нал но/ме ђу вла ди но де ло ва ње, већ је усме рен на не у-

1) AgenceEurope, n° 5424, 4-5 févri er 1991. 



ДејанаМ.Вукчевић „Дијалектичкаравнотежа“институционалног...

355

тра ли са ње овог ду а ли зма кроз ре фор му по сто је ће ин сти ту ци о нал-
не ше ме. Ин сти ту ци о нал ни „иден ти тет” ЕУ у обла сти спољ ног 
пред ста вља ња је, као и до са да, хи брид на ме ша ви на ме ђу вла ди не 
и су пра на ци о нал не ор га ни за ци о не ло ги ке, ко ја се од ли ку је не до-
вољ но ја сно де фи ни са ном уло гом сва ке ин сти ту ци је. Аутор је рад 
по де лио у два де ла. У пр вом де лу, ана ли зи ра се но ви ин сти ту ци о-
нал ни иден ти тет ЕУ у обла сти спољ ног пред ста вља ња. У дру гом 
де лу, аутор раз ма тра об ли ко ва ње но ве ин сти ту ци о нал не струк ту ре 
у овој обла сти. Прак са по ка зу је да је ово об ли ко ва ње обе ле же но 
не пре ста ним тен зи ја ма у ци љу кон тро ле по зи ци ја мо ћи ко је, услед 
не пре ци зних и не ја сних од ред би Ли са бон ског уго во ра, оста вља ју 
мо гућ ност др жа ва ма чла ни ца ма и ин сти ту ци ја ма да „ши ро ко ту ма-
че” сво је над ле жно сти. За кљу чу је се да плу ра ли тет ак те ра у овој 
обла сти све до чи о ком про ми су Ли са бон ског уго во ра ка да је реч о 
ало ка ци ји по ли тич ког вођ ства у окви ру ЕУ, и да је те шко ус по ста-
ви ти ба ланс из ме ђу ин те ре са др жа ва чла ни ца и ин сти ту ци ја ЕУ у 
„пост-Ли са бон ском” де ло ва њу у обла сти спољ ног пред ста вља ња 
ЕУ, што се од ра жа ва и на „ви дљи вост” ЕУ на ме ђу на род ном пла ну.

НОВИИНСТИТУЦИОНАЛНИ„ИДЕНТИТЕТ“
ЕУУОБЛАСТИСПОЉНОГДЕЛОВАЊА

Усме ра ва ју ћи се на раз вој јед ног ко хе рент ни јег, ефек тив ни-
јег и ви дљи ви јег спољ ног де ло ва ња ЕУ, Ли са бон ски уго вор уно си 
но ви не на два ни воа. Пр во, ци ље ви спољ не ак ци је Уни је су об-
је ди ње ни у чла ну 21 Уго во ра о ЕУ, што је тре ба ло да до при не се 
ин те гри са ном при сту пу у из ра ди и ре а ли за ци ји спољ не по ли ти ке 
ЕУ. Дру го, из ме ње ни су ин сти ту ци о нал на ар хи тек ту ра и про це ду-
рал ни оквир спољ не ак ци је ЕУ.2)

Ли са бон ски уго вор је об је ди нио спољ не ак тив но сти Уни је 
у окви ру гла ве V Уго во ра о ЕУ, ко ја но си на слов „оп ште од ред бе 
о спољ ним ак тив но сти ма Уни је и по себ не од ред бе о за јед нич кој 
спољ ној и без бед но сној по ли ти ци”. У окви ру ове гла ве, по себ но је 
зна ча јан члан 21(3), ко ји ис ти че да „Уни ја обез бе ђу је до след ност 
из ме ђу раз ли чи тих под руч ја свог спољ ног де ло ва ња, као и из ме ђу 
тих под руч ја и оста лих по ли ти ка”. Ову до след ност спро во де Са вет 
и Ко ми си ја уз по моћ Ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ не по сло-
ве и без бед но сну по ли ти ку, ко ји у ту свр ху са ра ђу ју. Та ко ђе, члан 
7 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ на во ди да ће „Уни ја обез бе ди ти 

2) Ste ven Bloc kmans, „The Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi ce One Year On: First Signs of 
Strenghts and We ak nes ses“, CLEERWorkingPaper, n° 2, 2012, p. 7.
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до след ност сво јих по ли ти ка и ак тив но сти”. Да кле, Уго вор уста но-
вља ва ја сну оба ве зу у по гле ду хо ри зон тал не ко хе рент но сти, али 
про ши ру је ову оба ве зу и на вер ти кал ну ко хе рент ност, ис ти чу ћи, 
у чла ну 4(3) Уго во ра о ЕУ, да ће др жа ве чла ни це „пред у зе ти све 
по треб не ме ре, оп ште или по себ не при ро де, ка ко би обез бе ди ле 
ис пу ње ње оба ве за ко је про ис ти чу из Уго во ра или из ака та ин сти-
ту ци ја Уни је”. 

Ипак, за јед нич ка спољ на и без бед но сна по ли ти ка ЕУ (ЗСБП) 
за др жа ла је спе ци фи чан по ло жај у Ли са бон ском уго во ру. На то 
ука зу је не ко ли ко од ред би. Нај пре, члан 24(1) Уго во ра о ЕУ ис ти-
че да ова по ли ти ка „под ле же по себ ним пра ви ли ма и по ступ ци ма”. 
За тим, гла ва V Уго во ра о ЕУ ука зу је на те жњу да се ова по ли ти ка 
сме сти у је дин стве ни си стем спољ не ак ци је ЕУ, а да исто вре ме-
но за др жи спе ци фи чан ка рак тер. Ко нач но, Уго вор о функ ци о ни-
са њу ЕУ (УФЕУ) пред ви ђа раз ли чи те ка те го ри је над ле жно сти ЕУ 
(чл. 3,4 и 6 УФЕУ), не свр ста ва ју ћи при том спољ ну и без бед но сну 
по ли ти ку ЕУ ни у јед ну од на ве де них ка те го ри ја. Та ко члан 2(4) 
УФЕУ ка же да „Уни ја има над ле жност, у скла ду са од ред ба ма Уго-
во ра о Европ ској уни ји, да одређуjе и спро во ди за јед нич ку спољ ну 
и без бед но сну по ли ти ку, укљу чу ју ћи по сте пе но од ре ђи ва ње за јед-
нич ке од брам бе не по ли ти ке”. Спе ци фич на, suigeneris при ро да ове 
по ли ти ке ни је ја сно пре ци зи ра на у но вом уго во ру, што спре ча ва да 
се оства ри пот пу на хар мо ни за ци ја ин стру ме на та и про це ду ра ко ји 
су би ли по де ље ни по „сту бо ви ма”.3) Да кле, је дин стве ни прав ни по-
ре дак ко ји на ста је уки да њем „сту бо ва” не на ру ша ва спе ци фич ност 
ове по ли ти ке. Др жа ве чла ни це оста ле су не за о би ла зни ак тер у за-
јед нич кој спољ ној и без бед но сној по ли ти ци. На то ука зу је и  јед-
но гла сност као основ но пра ви ло до но ше ња од лу ка у овој обла сти.

Ли са бон ски уго вор уно си три зна чај не ин сти ту ци о нал не но-
ви не у обла сти спољ ног пред ста вља ња ЕУ. Нај пре, уво ди се фи-
гу ра пред сед ни ка Европ ског са ве та. За тим, пред ви ђе на је функ-
ци ја Ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну 
по ли ти ку. Ко нач но, пред ви ђе но је обра зо ва ње Европ ске слу жбе 
за спољ не по сло ве ко ја је за ми шље на као ем бри он европ ске ди-
пло мат ске кул ту ре.  Но ва „ди ја лек тич ка рав но те жа” ин сти ту ци о-
нал ног си сте ма ЕУ од ли ку је се, с јед не стра не, по ве ћа њем бро ја 
ин сти ту ци о нал них ак те ра, чи ме се по ве ћа ва сло же ност ин сти ту-
ци о нал ног си сте ма у од но су на не ка да шњи, а с дру ге стра не, не-
до вољ но ја сно де фи ни са ном уло гом сва ке ин сти ту ци је, упр кос те-
жњи за ве ћим сте пе ном ко хе рент но сти и ефи ка сно сти у обла сти 
спољ не ак ци је ЕУ.

3) Ma ri se Cre mo na, “The Draft Con sti tu ti o nal Tre aty: Ex ter nal Re la ti ons and Ex ter nal Ac tion”, 
CommonMarketLawReview, vol. 40, n° 6, 2003, p. 1354.
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Пре ма од ред ба ма Ли са бон ског уго во ра, Европ ски са вет за-
у зи ма зна чај но ме сто у ин сти ту ци о нал ном си сте му ЕУ. Ра ди се о 
„ин сти ту ци о на ли за ци ји” овог ор га на, ко ји је по пр ви пут уве ден у 
од ред бе уго во ра као ауто ном на ин сти ту ци ја. Ње го ва овла шће ња су 
зна чај но оја ча на у обла сти спољ не ак ци је ЕУ. Ака дем ска ми шље ња 
су опреч на ка да је реч о овом ор га ну. Док не ки ауто ри сма тра ју да 
про цес ње го ве „ин сти ту ци о на ли за ци је” не пред ста вља пре о крет 
у по гле ду ин сти ту ци о нал ног „иден ти те та” ЕУ, већ кон со ли да ци-
ју по сто је ће по ли тич ке ре ал но сти,4) дру ги ис ти чу да овај про цес 
до во ди до до ми на ци је ме ђу вла ди не са рад ње у од но су на „ко му ни-
тар ни” на чин де ло ва ња у окви ру ин сти ту ци о нал ног си сте ма ЕУ.5)

Пре ма чла ну 15(1) Уго во ра о ЕУ, Европ ски са вет да је „нео-
п хо дан под сти цај” за раз вој Уни је и „утвр ђу је оп ште по ли тич ке 
смер ни це и при о ри те те”. Ова овла шће ња не пред ста вља ју но ви ну с 
об зи ром да их Европ ски са вет већ по се ду је на осно ву до са да шњих 
ин сти ту ци о нал них од ред би. Ме ђу тим, Ли са бон ски уго вор про ши-
ру је по ље де ло ва ња Европ ског са ве та. Док је пре ма не ка да шњем 
чла ну 13 Уго во ра о ЕУ овај ор ган тре бао да утвр ђу је на че ла и оп-
ште смер ни це са мо за во ђе ње за јед нич ке спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке, укљу чу ју ћи и пи та ња ко ја су ве за на за област од бра не, 
пре ма но вом чла ну 22(1) Уго во ра о ЕУ, Европ ски са вет има овла-
шће ње да утвр ди „стра те шке ин те ре се и ци ље ве Уни је” и у дру гим 
обла сти ма спољ ног де ло ва ња ЕУ. У скла ду са овим овла шће њем, 
Европ ски са вет мо же јед но гла сно до но си ти од лу ке о стра те шким 
ин те ре си ма и ци ље ви ма ЕУ ве за ним ка ко за за јед нич ку спољ ну 
и без бед но сну по ли ти ку, та ко и за дру га под руч ја спољ не ак ци је 
Уни је, као што су од лу ке о од но су Уни је са не ком др жа вом или 
ре ги о ном, или од лу ке те мат ске при ро де. До но ше ње ових од лу ка 
вр ши се на пре по ру ку Са ве та ми ни ста ра ЕУ. 

Европ ски са вет чи не ше фо ви др жа ва или вла да др жа ва чла-
ни ца, ње гов пред сед ник, као и пред сед ник Ко ми си је, а но ви на је 
да Ви со ки пред став ник Уни је за спољ не по сло ве и без бед но сну 
по ли ти ку уче ству је у ње го вом ра ду (чл. 15(2)УЕУ). Та ко ђе, за раз-
ли ку од до са да шњих од ред би ко је су пред ви ђа ле са стан ке овог ор-
га на „нај ма ње два пу та го ди шње”, члан 15 Ли са бон ског уго во ра 
пред ви ђа да се овај ор ган са ста је „два пу та сва ких шест ме се ци, на 

4) De bo rah Las sal le, Ni co las Le vrat, „Un tri an gle à qu a tre côtés: l’équ i li bre in sti tu ti on nel et le 
Con seil européen”, JournalofEuropeanIntegration,vol. 26, n° 4, 2004, p. 432.

5) Lu cia Se re na Ros si, „Le pa ra do xe du mo de in ter go u ver ne men tal. L’équ i li bre in sti tu ti on nel 
dans le pro jet de tra ité - Con sti tu tion“, in Lu cia Se re na Ros si (dir.), Versunenouvellearchi-
tecturede l’Unioneuropéenne.Leprojetdetraité-Constitution, Bru xel les, Bruylant, 2004, p. 
117; Jean-Lo u is Qu er mon ne, „Les in sti tu ti ons de l’Union européen ne après le tra ité de Lis-
bon ne”, L’Europeenformation, n° 362, 2011, p. 36.
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по зив свог пред сед ни ка”, да кле че ти ри пу та го ди шње, а уко ли ко 
на ла же си ту а ци ја, пред сед ник мо же са зва ти и ван ред но за се да ње 
Европ ског са ве та. Пред сед ник не мо же би ти члан на ци о нал не вла-
де, а би ра се од стра не Европ ског са ве та ква ли фи ко ва ном ве ћи ном 
на пе ри од од две и по го ди не, уз мо гућ ност про ши ре ња још јед ног 
ман да та. 

Две зна чај не но ви не ве за не су за по ло жај Европ ског са ве-
та у ин сти ту ци о нал ном си сте му ЕУ. Пр ва но ви на је овла шће ње 
овог ор га на да до но си оба ве зу ју ћа ак та. Иако је Уго во ром екс пли-
цит но на ве де но да Европ ски са вет „не ма за ко но дав ну функ ци ју” 
(чл.15(1)УЕУ), овај ор ган по се ду је овла шће ње да до но си од лу-
ке ко је, иако ни су за ко но дав ног ка рак те ра, оба ве зу ју у це ли ни и 
не по сред но оно га ко ме су упу ће не.6) Дру га но ви на од но си се на 
уво ђе ње функ ци је пред сед ни каЕвроп ског са ве та, чи ме је до дат но 
оја чан по ло жај овог ор га на. Циљ је био да се уки не „ро ти ра ју ће” 
пред сед ни штво и да се омо гу ћи кон ти ну и тет спољ ног де ло ва ња 
ЕУ. Та ко пред сед ник пред се да ва са стан ци ма Европ ског са ве та, 
оба ве зан је да обез бе ди при пре му и кон ти ну и тет у ње го вом ра ду 
у са рад њи са пред сед ни ком Европ ске ко ми си је, да олак ша ко хе-
рент ност и по сти за ње кон сен зу за у Европ ском са ве ту, и да под но си 
из ве штај Европ ском пар ла мен ту на кон сва ког са стан ка Европ ског 
са ве та (чл.15(5) УЕУ). Ра ди се, да кле, о ре пре зен та тив ним и про-
це ду рал ним функ ци ја ма, а не о функ ци ји од лу чи ва ња. За ми шље но 
је да пред сед ник Европ ског са ве та де лу је као по кре тач Европ ског 
са ве та ко ји би пред ста вљао „по ли тич ки мо тор” ин сти ту ци о нал ног 
си сте ма ЕУ.7) Ме ђу тим, ово огра ни че ње овла шће ња је са мо де ли-
мич но по стиг ну то, јер пред сед ник има зна чај ну уло гу у обла сти 
ЗСБП-а, бу ду ћи да је за ду жен за пред ста вља ње Уни је на спољ ном 
пла ну ка да се ра ди о пи та њи ма ко ја се од но се на за јед нич ку спољ-
ну и без бед но сну по ли ти ку, „не до во де ћи при том у пи та ње овла-
шће ња Ви со ког пред став ни ка Уни је за спољ не по сло ве и без бед-
но сну по ли ти ку”. 

Дру гу зна чај ну ин сти ту ци о нал ну но ви ну пред ста вља функ-
ци ја Ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну 
по ли ти ку (у да љем тек сту Ви со ки пред став ник ЕУ). Ова функ ци ја 
пред ста вља од го вор на мно го број не кри ти ке у по гле ду ко хе рент-
но сти и ефи ка сно сти спољ не ак ци је ЕУ по де ље не по „сту бо ви ма”, 
ко ја је до при не ла и „по де ље ном” пред ста вља њу Уни је у ме ђу на-

6) Зо ран Ра ди во је вић, „Но ва ин сти ту ци о нал на ре фор ма Европ ске уни је“, АналиПравног
факултетауБеограду, бр. 1, 2009, стр. 198.

7) Jo si a ne Auvret-Finck, „Qu el qu es aspects des re la ti ons in ter na ti o na les de l’Union“, Perspec-
tivesinternationaleseteuropéennes, n° 2, 2006, http://www.re vel.uni ce.fr.
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род ним од но си ма. Ви со ки пред став ник об је ди њу је три функ ци је: 
ко ме са ра за еворп ске по сло ве, не ка да шњег Ви со ког пред став ни ка 
за ЗСБП и ми ни стра ино стра них по сло ва ко ја пред се да ва ЕУ (ро-
ти ра ју ће пред сед ни штво).8) Ви со ког пред став ни ка би ра Европ ски 
са вет ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, а уз са гла сност пред сед ни ка Ко-
ми си је. Иста про це ду ра се при ме њу је и за окон ча ње ње го вог ман-
да та (чл.18(1) УЕУ).

Као на след ник не ка да шњег Ви со ког пред став ни ка за ЗСБП, 
но ви Ви со ки пред став ник ЕУ је, пре ма чла ну 18(2) Уго во ра о ЕУ, 
за ду жен за „во ђе ње” за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке 
ЕУ, те у том свој ству, сво јим пред ло зи ма до при но си раз во ју ове 
по ли ти ке „ко ју спро во ди у скла ду са ман да том ко је му до де љу је 
Са вет”. Ово овла шће ње укљу чу је и фор мал но пра во ини ци ја ти ве 
(чл. 22(2)), што ра ни је ни је био слу чај. На да ље, пре ма чла ну 26(2) 
Уго во ра о ЕУ, Ви со ки пред став ник, за јед но са Са ве том, обез бе ђу је 
„је дин ство, до след ност и ефек тив ност ак ци је Уни је”. Та ко ђе, пре-
ма чла ну 26(3) Уго во ра о ЕУ, Ви со ки пред став ник спро во ди, за-
јед но са др жа ва ма чла ни ца ма, за јед нич ку спољ ну и без бед но сну 
по ли ти ку ЕУ, „слу же ћи се сред стви ма др жа ва чла ни ца и сред стви-
ма Уни је”. Да кле, Ви со ки пред став ник ЕУ има зна чај ни ју уло гу 
од оне ко ју је имао Ви со ки пред став ник за ЗСБП, јер до при но си, 
сво јим пред ло зи ма, утвр ђи ва њу и ре а ли за ци ји за јед нич ке спољ не 
и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Иста овла шће ња Ви со ки пред став ник 
ЕУ има и у обла сти за јед нич ке без бед но сне и од брам бе не по ли ти-
ке (ЗБОП), у ко јој је за ду жен за ко ор ди на ци ју ци вил них и вој них 
аспе ка та у упра вља њу кри за ма. 

С об зи ром да Ви со ки пред став ник ЕУ об је ди њу је и функ-
ци ју ко ме са ра за спољ не по сло ве ЕУ, он је исто вре ме но и члан 
Европ ске ко ми си је у свој ству под пред сед ни ка, за ду же ног за ко-
хе рент ност спољ не ак ци је ЕУ. При том Ви со ки пред став ник ЕУ 
ужи ва спе ци ја лан ста тус ко ји про ис ти че из ње го вог име но ва ња од 
стра не Европ ског са ве та.9) У свој ству под пред сед ни ка Ко ми си је, 
Ви со ки пред став ник тре ба да обез бе ди „ко хе рент ност спољ не ак-
ци је Уни је”, и од го во ран је, у Ко ми си ји, за ње не оба ве зе у обла сти 
спољ них од но са и за ускла ђи ва ње дру гих аспе ка та спољ не ак ци је 
Уни је (чл.18(4) УЕУ). Као и оста ли ко ме са ри и пред сед ник Ко ми-
си је, Ви со ки пред став ник ЕУ је од го во ран пред Европ ским пар ла-
мен том. 

8) Sop hie Van ho o nac ker, Ka ro li na Po mor ska, He i di Ma u rer, „The Pre si dency in EU Ex ter nal 
Re la ti ons: Who is at the helm?“, Politiqueeuropéenne, n° 35, 2011, p. 150.

9) Ka teryna Ko e hler, „Euro pean Fo re ign Po licy af ter Lis bon: Strengthe ning the EU as an In ter-
na ti o nal Ac tor“, CaucasianReviewofInternationalAffairs, vol. 4, n° 1, 2010, p. 66.
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Ви со ки пред став ник ЕУ оба вља и функ ци је пред сед ни штва, 
јер пред ста вља Уни ју у пи та њи ма ко ја при па да ју спољ ној и без бед-
но сној по ли ти ци (чл. 27(2) УЕУ). Ово овла шће ње укљу чу је во ђе-
ње по ли тич ког ди ја ло га са тре ћим др жа ва ма и из но ше ње ста во ва 
Уни је у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и кон фе рен ци ја ма. Но ви ну 
пред ста вља од ред ба ко ја пред ви ђа да ка да Уни ја из не се не ки став 
о те ми ко ја је на ре ду у Са ве ту без бед но сти УН, др жа ве чла ни це 
ЕУ ко је су и чла ни це Са ве та без бед но сти УН „зах те ва ју да Ви со ки 
пред став ник бу де по зван да из не се став Уни је” (чл. 34(3) УЕУ). 

Ли са бон ским уго во ром по ни ште не су од ред бе не ка да шњег 
чла на 18 Уго во ра о ЕУ, ко ји се од но си на овла шће ње „ро ти ра ју ћег” 
пред сед ни штва да за сту па Уни ју на ме ђу на род ном пла ну у пи та-
њи ма ко је од но се на за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку. 
Ипак, и по ред уки да ња овог овла шће ња, ро ти ра ју ће пред сед ни-
штво за др жа ва функ ци је пред се да ва ња у окви ру Уни је, јер пред се-
да ва са стан ци ма ра зних фор ма ци ја Са ве та, из у зев Са ве та „спољ ни 
по сло ви”, за ду же ног за из ра ду спољ не по ли ти ке ЕУ пре ма „стра-
те гиј ским смер ни ца ма” ко је утвр ђу је Европ ски са вет, а ко јим пред-
се да ва Ви со ки пред став ник ЕУ. Не ка да шњи Са вет за оп ште по сло-
ве и спољ не од но се по де љен је у две фор ма ци је: Са вет „спољ ни 
по сло ви” и Са вет „оп шти по сло ви”. Са вет „спољ ни по сло ви” за ду-
жен је за из ра ду спољ не по ли ти ке ЕУ пре ма „стра те гиј ским смер-
ни ца ма” ко је утвр ђу је Европ ски са вет, као и за обез бе ђе ње до след-
но сти у де ло ва њу Уни је, док је Са вет „оп шти по сло ви” обез бе ђу је 
до след ност у ра ду раз ли чи тих фор ма ци ја Са ве та, при пре ма са-
стан ке Са ве та и омо гу ћа ва спро во ђе ње ње го вих од лу ка, у са рад њи 
са пред сед ни ком Европ ског са ве та и Ко ми си јом (чл. 16(6) УЕУ). 

Но ви уго вор уно си од ре ђе не но ви не ка да је реч о си сте му 
пред се да ва ња. Пре ма прак си ко ја је ва жи ла до усва ја ња Ли са бон-
ског уго во ра, пред се да ва ње Са ве том се оба вља ло пре ма си сте му 
ро та ци је, пре ма ко јем је сва ких шест ме се ци јед на др жа ва чла ни-
ца оба вља ла ову функ ци ју. Пред се да ва ње Са ве том по мо ћу си сте-
ма ро та ци је че сто је кри ти ко ва но због не ста бил но сти и од су ства 
ја сног прав ца у во ђе њу спољ не и без бед но сне по ли ти ке: сма тра ло 
се да овај си стем не обез бе ђу је ко хе рент ност и кон ти ну и тет у ра ду 
Са ве та, већ да из ра жа ва по себ не ин те ре се др жа ва чла ни ца.10) Од-
су ство ко хе рент но сти је по себ но зна чај но у по ли ти ци пре ма тре-
ћим др жа ва ма, јер мо же да угро зи по ли тич ки ди ја лог Уни је у окви-
ру ње них ме ђу на род них оба ве за. Ли са бон ски уго вор је на сто јао да 
из ме ни од ред бе ко је се од но се на си стем пред се да ва ња, у ци љу 
по ве ћа ња ефи ка сно сти и ко хе рент но сти у ра ду пред се да ва ју ћег. 

10) Anand Me non, „Playing with the Fi re: the EU’s De fen ce Po licy“, Politiqueeuropéenne, n° 8, 
2002, p. 39. 
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Пре ма од ред ба ма Уго во ра, пред сед ни штво је убу ду ће обра зо ва но 
од гру пе ко је чи не три др жа ве, а на пе ри од од осам на ест ме се ци. 
Сва ка др жа ва чла ни ца гру пе пред се да ва ће, на пе ри од од шест ме-
се ци, свим фор ма ци ја ма Са ве та, из у зев Са ве та „спољ ни по сло ви”, 
ко јим пред се да ва Ви со ки пред став ник ЕУ, и Ко ми те том за по ли-
тич ка и без бед но сна пи та ња, ко јим пред се да ва „пред став ник” Ви-
со ког пред став ни ка ЕУ. Оста ли чла но ви гру пе ће у том пе ри о ду 
по ма га ти пред се да ва ју ћем у оба вља њу ње го вих функ ци ја на осно-
ву за јед нич ког про гра ма ко ји уста но ве.11) Да кле, пре ма од ред ба ма 
но вог уго во ра, ро ти ра ју ће пред сед ни штво на ста ви ће да игра зна-
чај ну уло гу у ин сти ту ци о нал ном си сте му ЕУ. Ипак, из ме не ве за не 
за пред сед ни штво не пред ста вља ју по јед но ста вље ње про це ду ре 
пред се да ва ња Са ве том. Но ви си стем ства ра „хи брид ну си ту а ци ју” 
у обла сти спољ не по ли ти ке, ни шта ма ње ком плек сну од прет ход не, 
иако је циљ био да се уста но ви ста бил ни ји си стем.12) 

Ли са бон ски уго вор не пре ци зи ра уло гу пред сед ни штва у од-
но су на Европ ски са вет и ње го вог пред сед ни ка. Пре ма од ред ба ма 
Уго во ра, Са вет „оп шти по сло ви” при пре ма и обез бе ђу је кон ти ну и-
тет за се да ња Европ ског са ве та за јед но са пред сед ни ком Европ ског 
са ве та и Ко ми си јом. Та ко ђе, Европ ски са вет ква ли фи ко ва ном ве-
ћи ном до но си од лу ку о ли сти дру гих фор ма ци ја Са ве та ми ни ста-
ра. Јед на од мо гућ но сти ове но ве ин сти ту ци о нал не ре ал но сти је да 
др жа ве чла ни це фа во ри зу ју Са вет „оп шти по сло ви” као мо гућ ност 
ја ча ња на ци о нал ног пре сти жа, што мо же до ве сти до из у зи ма ња 
спољ них од но са из Са ве та „спољ ни по сло ви” и ње го вог огра ни че-
ња на спољ ну, без бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку ЕУ.13)

Тро стру ка функ ци ја Ви со ког пред став ни ка ЕУ има од ре ђе-
не пред но сти у по гле ду ефи ка сно сти во ђе ња спољ не ак ци је ЕУ. 
Њен по зи ти ван ефе кат је праг ма ти зам, ко ји омо гу ћа ва да се одр-
жи ин сти ту ци о нал на рав но те жа из ме ђу др жа ва чла ни ца, Са ве та 
и Ко ми си је, и по ја ча ускла ђе ност ме ђу вла ди них и ко му ни тар них 
аспе ка та у обла сти спољ них од но са, ка ко би ЕУ мо гла да на сту па 
као „је дин стве ни глас”. Ме ђу тим, ово ре ше ње мо же би ти и из вор 
про бле ма, јер ће би ти нео п ход но обез бе ди ти до бру ко ор ди на ци ју 
из ме ђу раз ли чи тих ак те ра спољ не по ли ти ке Уни је, а да не пре ваг не 
уло га ни јед ног од њих. То се по себ но ти че од но са из ме ђу Ви со-
ког пред став ни ка ЕУ и пред сед ни ка Европ ског са ве та, бу ду ћи да 

11) Де кла ра ци ја 9 Ли са бон ског уго во ра.

12) An to nio Mis si ro li, Ja nis Em ma no u i li dis, „Im ple men ting Lis bon: the EU Pre si dency’s ot her 
(ro ta ting) half“, EPCPolicyBrief, De cem ber 2009, p. 2, http://www.epc.eu.

13) Si mon Du ke, „Con si stency, co he ren ce and Euro pean Union ex ter nal ac tion: the path to Lis-
bon and beyond“, in Pa nos Ko u tra kos (ed.), EuropeanForeignPolicy, Ed ward El gar Pu blis-
hing Li mi ted, Chel ten ham, 2011, p. 39.
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је пред сед ник Европ ског са ве та та ко ђе за ду жен за пред ста вља ње 
Уни је на спољ ном пла ну. Ова си ту а ци ја мо же до ве сти до на ру ша-
ва ња рав но те же из ме ђу две но ве ин сти ту ци о нал не фи гу ре.14) То се 
по себ но од но си на члан 15(6) УЕУ ко ји ка же да пред сед ник Европ-
ског са ве та, „на свом ни воу и у том свој ству”, обез бе ђу је спољ но 
за сту па ње Уни је у обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке, „не 
до во де ћи при том у пи та ње овла шће ња Ви со ког пред став ни ка ЕУ”. 
Кључ не смер ни це за по де лу над ле жно сти из ме ђу ове две ин сти ту-
ци је у обла сти спољ ног пред ста вља ња Уни је ле же у ту ма че њу тер-
ми на „ни во” и „ка па ци тет”, ко ји упу ћу ју на де ло ва ње пред сед ни ка 
Европ ског са ве та на ни воу ше фо ва др жа ва или вла да, док би Ви-
со ки пред став ник ЕУ био усме рен на де ло ва ње на ми ни стар ском 
ни воу. Та ко ђе, члан 15(2) УЕУ пред ви ђа да Ви со ки пред став ник 
ЕУ уче ству је у ра ду Европ ског са ве та, али при том не да је ни ка ква 
пре ци зни ја од ре ђе ња ове од ред бе. Оста је не ја сно и ка ко мо гу би ти 
ком би но ва не раз ли чи те ин сти ту ци о нал не ло ги ке Са ве та и Ко ми-
си је у јед ној функ ци ји, бу ду ћи да је Ви со ки пред став ник ЕУ, као 
ман да тар Са ве та, за ду жен за спро во ђе ње спољ не, без бед но сне и 
од брам бе не по ли ти ке ЕУ, али да је као члан Ко ми си је у оба ве зи да 
де лу је у оп штем ин те ре су Уни је, не при ма ју ћи при том ин струк ци-
је ни од јед ног ор га на.15) Та ко ђе, ка да је реч о кон цеп ту а ли за ци ји 
функ ци је Ви со ког пред став ни ка, Ли са бон ски уго вор из бе га ва да се 
ја сно опре де ли из ме ђу из вр шне и ад ми ни стра тив не ин фра струк ту-
ре, сме шта ју ћи га та ко у „ин сти ту ци о нал ни ва кум”.16)

У оба вља њу сво јих ак тив но сти, Ви со ки пред став ник ЕУ ће 
се осла ња ти на европ ску слу жбу спољ них по сло ва (у да љем тек сту 
Европ ска слу жба), ко ја пред ста вља „ад ми ни стра тив ни од го вор” на 
тро стру ку функ ци ју Ви со ког пред став ни ка17), бу ду ћи да je пред ви-
ђе но да се са сто ји од слу жбе ни ка над ле жних слу жби Ге не рал ног 
се кре та ри ја та Са ве та и Ко ми си је, као и осо бља ко је по ша љу на-
ци о нал не ди пло мат ске слу жбе. Пре ма чла ну 27(3) УЕУ, од ред бе о 
Европ ској слу жби су ши ро ко де фи ни са не и упу ћу ју на од лу ку Са-
ве та ми ни ста ра ка да је реч о ње ној ор га ни за ци ји и функ ци о ни са њу. 
Са вет тре ба да до не се од лу ку на пред лог Ви со ког пред став ни ка 

14) Da niel Thym, “Re for ming Euro pe’s Com mon Fo re ign and Se cu rity Po licy”, EuropeanLaw
Journal, vol. 10, n° 1, 2004, p. 21.

15) Step han Ke u ke le i re, Jen ni fer Mac Na ug htan, TheForeignPolicyoftheEuropeanUnion, Pal-
gra ve Mac Mil lan, Be sing sto ke, 2008, p. 81.

16) Da niel Thym, „The In ter go vern men tal Con sti tu tion of the EU’s Fo re ign, Se cu rity&De fen ce 
Exe cu ti ve“, European ConstitutionalLawReview, vol. 7, n° 3, 2011, p. 457.

17) Chri stop he Hil lion, „Cohéren ce et ac tion extéri e u re de l’Union européen ne“, EUIWorking
Paper, n° 14, 2012, p. 14. 
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ЕУ, а по сле кон сул то ва ња Европ ског пар ла мен та и са гла сно сти Ко-
ми си је. На осно ву на ве де них уго вор них од ред би, Са вет ми ни ста-
ра је 26. ју ла 2010. го ди не усво јио од лу ку о осни ва њу ове слу жбе 
(у да љем тек сту Од лу ка Са ве та)18), ко јом је ус по ста вље на ин сти-
ту ци о нал на рав но те жа као прав ни и по ли тич ки прин цип. У прав-
ном сми слу, рав но те жа уста но вља ва оба ве зу по што ва ња од ред би 
од стра не ин сти ту ци ја, уз мо гућ ност санк ци о ни са ња по вре де од 
стра не Су да прав де. У по ли тич ком сми слу, пре ци зи ра се ор га ни-
за ци ја ме ђу ин сти ту ци о нал них од но са у окви ру Уни је.19) Пре ма 
од лу ци Са ве та, Европ ска слу жба је „те ло Европ ске уни је, ко је 
функ ци о ни ше на не за ви сан на чин”, ко је је „одво је но је од Ге не рал-
ног се кре та ри ја та Са ве та и од Ко ми си је”, и ко је по се ду је „прав ни 
ка па ци тет ко ји је нео п хо дан за ис пу ње ње ње го вих оба ве за и ре-
а ли за ци ју ци ље ва”.20) Слу жбу чи не цен трал на ад ми ни стра ци ја са 
се ди штем у Бри се лу и де ле га ци је Уни је у тре ћим др жа ва ма и ме-
ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. Ви со ки пред став ник ЕУ је од го во ран 
за рад ове слу жбе. Основ ни за да ци Европ ске слу жбе су да пру жи 
„по моћ” Ви со ком пред став ни ку ЕУ у из вр ше њу ње го вих за да та ка 
као ман да та ра Са ве та (во ђе ње за јед нич ке спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке, укљу чу ју ћи за јед нич ку без бед но сну и од брам бе ну по ли-
ти ку, до при нос из ра ди ове по ли ти ке кроз пред ло ге, из вр ше њу ове 
по ли ти ке као ман да тар Са ве та, „ста ра ње” о ко хе рент но сти спољ не 
ак ци је Уни је), као пред сед ни ка Са ве та за спољ не по сло ве и као 
под пред сед ни ка Европ ске ко ми си је. Та ко ђе, Европ ска слу жба пру-
жа по моћ и пред сед ни ку Европ ског са ве та, пред сед ни ку Ко ми си-
је и Ко ми си ји у оба вља њу њи хо вих функ ци ја у обла сти спољ них 
од но са. Ра ди по сти за ња ових ци ље ва, од лу ком Са ве та о ус по ста-
вља њу Европ ске слу жбе уве де на је оба ве за са рад ње ове слу жбе са 
дру гим ин сти ту ци ја ма Уни је. Та ко се пред ви ђа да Европ ска слу-
жба ра ди у са рад њи са ди пло мат ским слу жба ма др жа ва чла ни ца, 
Ге не рал ним се кре та ри ја том Са ве та и слу жба ма Ко ми си је, и пру-
жа им по моћ у ци љу обез бе ђи ва ња ко хе рент но сти у раз ли чи тим 
обла сти ма спољ ног де ло ва ња Уни је. По себ не од ред бе по све ће не 
су од но су Европ ске слу жбе и Ко ми си је. Па ра граф 2 чла на 3 Од лу ке 
Са ве та пред ви ђа да се Европ ска слу жба и слу жбе Ко ми си је „кон-
сул ту ју”, у оба вља њу сво јих функ ци ја, о свим пи та њи ма ко је се 

18) Déci sion du Con seil du 26 ju il let 2010 fi xant l’or ga ni sa tion et le fon cti on ne ment du ser vi ce 
européen po ur l’ac tion extéri e u re, Journalofficieldel’Unioneuropéenne, n° L 201 du 3 août 
2010, p. 30. 

19) Bart Van Vo o ren, „A Le gal-In sti tu ti o nal Per spec ti ve on the Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi-
ce“, CommonMarketLawReview, vol. 48, n° 2, 2011, p. 481.

20) Члан 1 Од лу ке Са ве та.
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од но се на спољ но де ло ва ње Уни је, из у зев о пи та њи ма ко ја пот па-
да ју под за јед нич ку без бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку. Европ ска 
слу жба мо же за кљу чи ти и аран жма не о са рад њи са од го ва ра ју ћим 
слу жба ма Ге не рал ног се кре та ри ја та и Ко ми си је.

Ка да је реч о цен трал ној ад ми ни стра ци ји Европ ске слу жбе, 
пред ви ђе но је да ра дом ове слу жбе ру ко во ди из вр шни ге не рал-
ни се кре тар, ко ји ће се ста ра ти о ефи ка сној ко ор ди на ци ји из ме ђу 
свих слу жби цен трал не ад ми ни стра ци је као и ко ор ди на ци ји из-
ме ђу ових слу жби и де ле га ци ја ЕУ. Из вр шни ге не рал ни се кре тар 
има два за ме ни ка, док је цен трал на ад ми ни стра ци ја по де ље на на 
ге не рал не ди рек ци је. По сто ји „од го ва ра ју ћи број” ге не рал них ди-
рек ци ја са ста вље них од ге о граф ских „де ско ва” ко ји об у хва та ју све 
др жа ве и ре ги о не све та, као и од мул ти ла те рал них и те мат ских де-
ско ва. Уко ли ко је нео п ход но, ови де ско ви ко ор ди ни ра ју сво ју ак-
тив ност са ге не рал ним се кре та ри ја том Са ве та и слу жба ма Ко ми-
си је. Та ко ђе, по сто ји и ге не рал на ди рек ци ја за ад ми ни стра тив на, 
ка дров ска и бу џет ска пи та ња, пи та ња бе за на за без бед ност и ко му-
ни ка ци о не и ин фор ма ци о не си сте ме. Ви со ки пред став ник ЕУ би ра 
ге не рал ног ди рек то ра за бу џет и ад ми ни стра ци ју, ко ји је од го во ран 
за ад ми ни стра тив но и бу џет ско упра вља ње у окви ру Европ ске слу-
жбе. Пре ма Од лу ци Са ве та, по сто ји и по себ на ди рек ци ја ко ја је „у 
ди рект ној над ле жно сти Ви со ког пред став ни ка ЕУ”, а ко ја се од но-
си на упра вља ње кри за ма и пла ни ра ње, ци вил не ка па ци те те пла-
ни ра ња и во ђе ња опе ра ци ја, Штаб ЕУ и Си ту а ци о ни цен тар ЕУ.21) 
Цен трал на ад ми ни стра ци ја Европ ске слу жбе об у хва та и оде ље ње 
за стра те шко пла ни ра ње, прав но оде ље ње ко је ће „ин тен зив но са-
ра ђи ва ти” са прав ним слу жба ма Са ве та и Ко ми си је, као и оде ље-
ња за ду же на за ме ђу ин сти ту ци о нал не од но се, ин фор ми са ње, јав ну 
ди пло ма ти ју, по сло ве ре ви зи је и уну тра шње кон тро ле, и за шти ту 
лич них по да та ка.

Пре ма чла ну 6(9) Од лу ке Са ве та, осо бље из др жа ва чла ни-
ца тре ба да чи ни јед ну тре ћи ну укуп ног бро ја, док би „стал но за-
по сле ни функ ци о не ри Уни је” пред ста вља ли 60% осо бља. Та ко ђе, 
уни фи ка ци ја спољ ног пред ста вља ња Уни је под ра зу ме ва и пред се-
да ва ње, од стра не функ ци о не ра Европ ске слу жбе, рад ним те ли ма 
Са ве та, и вр ше ње за да та ка ко је су не ка да оба вља ла „ро ти ра ју ћа 
пред се ни штва” при тре ћим др жа ва ма (из ра да из ве шта ја ше фо ва 

21) Ова ди рек ци ја се од но си на за јед нич ку без бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку ЕУ (ЗБОП). 
Фран цу ска се про ти ви ла ин те гра ци ји ових струк ту ра у окви ру но ве слу жбе, док је Ви-
со ка пред став ни ца ин си сти ра ла на то ме, же ле ћи да „при бли жи“ ци вил не и вој не струк-
ту ре у окви ру ЗБОП-а. Ком про ми сно ре ше ње пред ста вља спе ци ја лан ста тус ових струк-
ту ра - Phi lip pe Ri card, Jean-Pi er re Stro o bants, „Cathéri ne As hton présen te l’ar chi tec tu re du 
fu tur ser vi ce di plo ma ti que européen“, LeMonde, 25.03.2010.
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де ле га ци ја, пред се да ва ње са стан ци ма ам ба са до ра Уни је). Од лу ком 
Са ве та ја сно су пре ци зи ра не слу жбе Са ве та и Ко ми си је ко је ће би-
ти пре ба че не у Европ ску слу жбу.22)

Од ре ђе ње Европ ске слу жбе као „функ ци о нал но не за ви сног 
те ла” не под ра зу ме ва ње го ву по ли тич ку не за ви сност, већ ор га ни-
за ци о ну одво је ност од Са ве та и Ко ми си је.23) Ду а ли зам су пра на ци-
о нал но/ме ђу вла ди но де ло ва ње се за др жа ва у окви ру Европ ске слу-
жбе. Иако ово те ло по се ду је фак тич ку ауто но ми ју у сва ко днев ном 
во ђе њу по сло ва, са прав не тач ке гле ди шта, оно је огра ни че но на 
при пре му и из вр ше ње од лу ка ко је су до не те од стра не ин сти ту ци ја 
у скла ду са пра ви ли ма ко ја вла да ју за од ре ђе ну област по ли ти ке. 

Члан 221(1) Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ на во ди да „де ле-
га ци је Уни је у тре ћим др жа ва ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма 
пред ста вља ју Уни ју”. Ова но ва од ред ба Ли са бон ског уго во ра ја сно 
из ра жа ва ам би ци ју да се уки не прак са ме ђу на род ног при су ства 
ЕУ пре ко де ле га ци ја са мо јед не ње не ин сти ту ци је (Ко ми си ја), или 
пре ко ди пло ма та др жа ва чла ни ца ко је пред се да ва ју Уни јом. Да кле, 
но ва ам би ци ја је да се обра зу је је дин стве но ди пло мат ско при су-
ство Уни је, ко је ће омо гу ћи ти пред ста вља ње Уни је у свим обла сти-
ма, укљу чу ју ћи и за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку ЕУ. 
Де ле га ци је ЕУ су део Европ ске слу жбе, и де лу ју под „над зо ром” 
Ви со ког пред став ни ка ЕУ. Од лу ку о отва ра њу и за тва ра њу де ле га-
ци је ЕУ до но си Ви со ки пред став ник ЕУ, у са гла сно сти са Са ве том 
и Ко ми си јом. На че лу сва ке де ле га ци је се на ла зи шеф де ле га ци је, 
ко ји при ма ин струк ци је од Ви со ког пред став ни ка ЕУ и ди рект но је 
од го во ран за њи хо во из вр ше ње. Ше фо ви де ле га ци је мо гу при ма ти 
ин струк ци је и од Ко ми си је „у обла сти ма у ко ји ма (Ко ми си ја) из вр-
ша ва над ле жно сти ко је су јој по ве ре не уго во ри ма”. 

И Европ ској ко ми си ји екс пли цит но је да то пра во спољ ног 
пред ста вља ња Уни је. Та ко члан 17(1) Уго во ра о ЕУ ка же да Европ-
ска ко ми си ја, „осим у обла сти за јед нич ке спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке, обез бе ђу је спољ но пред ста вља ње Уни је”. Ова од ред ба 
је ши ро ко фор му ли са на и не пре ци зи ра по себ не мо да ли те те или 
про це ду ре о на чи ну спро во ђе ња овог за дат ка од стра не Ко ми си је.

22) Та ко је у анек су Од лу ке Са ве та на ве де но да, ка да је реч о Ко ми си ји, ге не рал ни ди рек-
то рат спољ ни од но си (DG RE LEX) у пот пу но сти по ста не део Европ ске слу жбе, као и 
је дан део ге не рал ног ди рек то ра та за раз вој. Ка да је реч о Са ве ту, је дан део струк ту ра из 
обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ пре ме штен је у Европ ску слу жбу.

23) Bart Van Vo o ren, „A Le gal-In sti tu ti o nal Per spec ti ve on the Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi-
ce“, op.cit., pp. 486-491.
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„ПОСТ-ЛИСАБОНСКО”ОБЛИКОВАЊЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛНЕСТРУКТУРЕ

УОБЛАСТИСПОЉНОГПРЕДСТАВЉАЊАЕУ

Нај ве ћи иза зов ин сти ту ци о нал них ре ше ња Ли са бон ског уго-
во ра огле да се у ус по ста вља њу рав но те же из ме ђу де ло ва ња ин сти-
ту ци ја ЕУ и др жа ва чла ни ца у во ђе њу спољ не по ли ти ке ЕУ. Иако 
је кон со ли да ци ја Ли са бон ског уго во ра оста ла у сен ци фи нан сиј ске 
кри зе и кри зе евро зо не у окви ру ЕУ, об ли ко ва ње но вог ин сти ту ци-
о нал ног си сте ма је, пре ма не ким ауто ри ма (чи је ми шље ње де ли-
мо), под јед на ко ва жно као што је би ло пре го ва ра ње о од ред ба ма 
но вог уго во ра.24)   

Им пле мен та ци ја Ли са бон ског уго во ра у обла сти из град ње 
но вог ин сти ту ци о нал ног „иден ти те та” ЕУ по ка зу је да је нај ве ћи 
иза зов у пост-Ли са бон ском де ло ва њу у обла сти спољ ног пред ста-
вља ња ЕУ ус по ста вља ње и одр жа ва ње ба лан са из ме ђу ин те ре са 
др жа ва чла ни ца и ин сти ту ци ја ЕУ у во ђе њу спољ не по ли ти ке. Овај 
ба ланс је уто ли ко те же оства ри ти због не пре ци зних и не ја сних од-
ред би Ли са бон ског уго во ра, ко је оста вља ју мо гућ ност др жа ва ма 
чла ни ца ма и ин сти ту ци ја ма да „ши ро ко ту ма че” сво је над ле жно-
сти. Ка ко је то оства ре но у прак си?

Ка да је реч о ин сти ту ци о нал ним но ви на ма у обла сти спољ-
не по ли ти ке и спољ ног пред ста вља ња ЕУ, Европ ски са вет је 19. 
но вем бра 2009. го ди не иза брао Хер ма на ван Ром пе ја (Her man van 
Rom puy), бив шег бел гиј ског пре ми је ра, за пред сед ни ка Европ ског 
са ве та25), и Ке трин Ештон (Cat he ri ne As hton), бив шег европ ског ко-
ме са ра за тр го ви ну, за Ви со ку пред став ни цу ЕУ.26) Оба кан ди да та 
сту пи ла су на ду жност 1. де цем бра 2009. го ди не.27) 

24) An to nio Mis si ro li, „Im ple men ting the Lis bon Tre aty: The Ex ter nal Po licy Di men sion“, Bru-
ges Po li ti cal Re se arch Pa pers, n° 14,  2010, p. 4.

25) Déci sion du Con seil européen du 1er décem bre 2009 por tant élec tion du prési dent du Con seil 
européen (2009/880/UE), Journalofficielde l’Unioneuropéenne, n° L 315 du 2 décem bre 
2009, p. 48.

26) Déci sion du Con seil européen pri se avec l’ac cord du prési dent de la Com mis sion du 1er 
décem bre 2009 por tant no mi na tion du Ha ut re présen tant de l’Union po ur les af fa i res étran-
gères et la po li ti que de sécu rité, Journalofficieldel’Unioneuropéenne, n° L 315 du 2 décem-
bre 2009, p. 49.

27) Хер ма ну ван Ром пе ју је на кон ис те ка дво и по го ди ше њег ман да та (31. ма ја 2012. го ди не), 
по ве рен но ви ман дат пред сед ни ка, ко ји ће тра ја ти до 30. но вем бра 2014. го ди не. Ван 
Ром пеј је био кан ди дат Фран цу ске и Не мач ке за из бор пред сед ни ка Европ ског са ве та 
у но вем бру 2009. го ди не. Пољ ска је, пла ше ћи се фран цу ско-не мач ког дик та та, зах те ва-
ла да из бор бу де „де мо крат ски и тран спа рен тан“, да у ње му уче ству је свих 27 ше фо ва 
др жа ва или вла да ко ји ће по је ди нач но из но си ти сво ја ми шље ња. Ипак, иако Ли са бон-
ски уго вор пред ви ђа јед но гла сност у Европ ском са ве ту, уста ље на је прак са да се од лу-
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Од по чет ка свог ман да та, пред сед ник Европ ског са ве та је 
„ви дљив” и ак ти ван у за да ци ма ко ји му до де љу је Ли са бон ски уго-
вор. По је ди ни ауто ри опи су ју ње гов „ли дер ски стил” као „отво рен 
и не фор ма лан”, ко ји се огле да у че стим јав ним из ја ва ма и до ступ-
но сти ме ди ји ма.28) Не рет ко се на во ди и ње го ва ре ше ност да про на-
ђе сво је ме сто на ди пло мат ској сце ни, и да под стак не др жа ве да на 
нај ви шем ни воу рас пра вља ју о по сто је ћем ста њу и бу ду ћим од но-
си ма ЕУ са гло бал ним ак те ри ма.29) Да кле, од са мог по чет ка, пред-
сед ник Европ ског са ве та на сто јао је да омо гу ћи ве ћу „ви дљи вост” 
Уни је и да слу жи као ме ди ја тор из ме ђу др жа ва чла ни ца. 

Ли са бон ски уго вор отва ра мо гућ ност по тен ци јал ног „су ко-
бља ва ња” ове фи гу ре са пред сед ни ком Европ ске ко ми си је, има-
ју ћи у ви ду ње го ву нео д ре ђе ност око по де ле за да та ка у по гле ду 
пред ста вља ња Уни је на спољ ном пла ну. Ме ђу тим, пред сед ник 
Европ ског са ве та је бр зо ус по ста вио кон так те са пред сед ни ком Ко-
ми си је са ци љем пре ци зи ра ња уло ге две функ ци је у овој обла сти. 
На ње го ву ини ци ја ти ву, два пред сед ни ка се са ста ју јед ном не дељ-
но у ци љу рас пра вља ња о по сло ви ма ЕУ, и по сти гли су до го вор 
о прак тич ним аран жма ни ма у по гле ду спољ ног пред ста вља ња ЕУ 
на пред сед нич ком ни воу.30) Овај „ди на мич ни дуо” оце њу је се као 
зна ча јан у по бољ ша њу пред ста вља ња Уни је на нај ви шем ни воу у 
од но су на прет ход не уго во ре и аран жма не.31) 

Ипак, нај ве ћи на пре дак пред сед ни ка Европ ског са ве та пред-
ста вља ево лу ци ја уло ге Европ ског са ве та у еко ном ској сфе ри. У 
ма ју 2010. го ди не, Ван Ром пеј је по ста вљен на че ло рад не гру пе за 

чу је кон сен зу сом - Ar na ux Le par men ti er, Phi lip pe Ri card, Jean-Pi er re Stro o bants, „Union 
européen ne: la re van che des fédéra li stes bel ges“, LeMonde, 10.11.2009. Бив ши фран цу ски 
пре ми јер со ци ја ли стич ке стру је Ми шел Ро кар (Mic hel Ro card) ис та као је сво је вре ме но 
да из бор Ван Ром пе ја зна чи да је „Евро па по ли тич ки мр тва”, а да је „ка ри ка ту рал но” 
иза бра ти Ештон за Ви со ког пред став ни ка ЕУ, бу ду ћи да до ла зи из др жа ве ко ја ни у ком 
слу ча ју не же ли по сто ја ње европ ске ди пло ма ти је - „Mic hel Ro card: le tan dem Van Rom-
puy et As hton est un ma u va is cho ix”, LeMonde, 20.11.2009.

28) De smond Di nan, „Go ver nan ce and In sti tu ti ons: Im ple men ting the Lis bon Tre aty in the Sha-
dow of the Euro Cri sis“, JournalofCommonMarketStudies, vol. 49, An nual Re vi ew, 2011, 
p. 105.

29) An to nio Mis si ro li, „Im ple men ting the Lis bon Tre aty: The Ex ter nal Po licy Di men sion“, op.
cit., p. 5; Phi lip pe de Scho ut he e te, „Con seil européen et métho de com mu na u ta i re”, Po licy 
Pa per n° 57, 2012, p. 18.

30) De smond Di nan, „Go ver nan ce and In sti tu ti ons: Im ple men ting the Lis bon Tre aty in the Sha-
dow of the Euro Cri sis“, op.cit.,p. 106. Овај до го вор од но си се на пред ста вља ње Уни је на 
са стан ци ма Г8 и Г20, на ко ји ма ће оба пред сед ни ка би ти при сут на, али ће са мо је дан од 
њих, за ви сно од те ме, из не ти став ЕУ.

31) Si mon Du ke, „A Dif fi cult Birth: The Early Days of the Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi ce“, in 
Pa nos Ko u tra kos (ed.), TheEuropeanUnion’sexternalrelationsayearafterLisbon, CLE ER 
Wor king Pa per, n° 3, 2011, p. 79.
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еко ном ско упра вља ње, ко ја је тре ба ла да под не се пред ло ге о но-
вој бу џет ској ди ци пли ни, сма ње њу раз ли ка у ком пе ти тив но сти др-
жа ва чла ни ца и о ре фор ми Пак та за ста бил ност и раст. За тим, на 
са стан ци ма Европ ског са ве та у мар ту, ју ну и ок то бру 2010. го ди-
не, Европ ски са вет је до нео смер ни це за еко ном ску ре фор му кроз 
из ме ну Стра те ги је Евро па 2020, пред ло га рад не гру пе за еко ном-
ско упра вља ње и ре фор му Пак та за ста бил ност и раст. Овај ор ган 
је та ко ђе до нео од лу ке о па ке ту ме ра штед ње за Грч ку, Ир ску и 
Пор ту га ли ју, и по сте пе но по стао „при род ни” оквир за рас пра вља-
ње о еко ном кој кри зи у окви ру ЕУ. На осно ву фран цу ско-не мач ког 
спо ра зу ма од ав гу ста 2011. го ди не, од лу че но је да ше фо ви др жа ва 
или вла да евро зо не де лу ју као „еко ном ска вла да” у ци љу да ва ња 
под сти ца ја за да љи еко ном ски раз вој ЕУ, и да се са ста ју нај ма ње 
два пу та го ди шње. Та ко је усво је на прак са да се осим ре дов них 
за се да ња Европ ског са ве та, одр жа ва ју са стан ци овог ор га на у са-
ста ву ше фо ва др жа ва или вла да евро зо не. Ипак, не тре ба смет ну ти 
с ума да је овај „за мах” пред сед ни ка Европ ског са ве та у ве ли кој 
ме ри олак шан по ве ре њем ко је му ука зу ју Фран цу ска и Не мач ка. 
Ово по ве ре ње, ка ко на во де по је ди ни ауто ри, ука зу је на по тре бу да 
се кроз но ве ин сти ту ци о нал не мо гућ но сти обез бе ди по др шка ве-
ли ких др жа ва чла ни ца, а да се исто вре ме но ма ски ра ути сак да се 
ра ди о дик та ту „ве ли ких си ла”.32)

Кључ ни еле ме нат за де ло ва ње пред сед ни ка Европ ског са-
ве та је, да кле, по ве ре ње ко је му ука зу ју (ве ли ке) др жа ве чла ни це. 
Оту да и Ви со ки пред став ник ЕУ та ко ђе тре ба да ужи ва по ве ре-
ње др жа ва, на ро чи то ако се има ју у ви ду не до ре че но сти од ред би 
чла на 15(6) УЕУ ко ји ка же да пред сед ник Европ ског са ве та, „на 
свом ни воу и у том свој ству”, обез бе ђу је спољ но за сту па ње Уни је 
у обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке, а да при том „не до во-
ди у пи та ње овла шће ња Ви со ког пред став ни ка ЕУ”. Ипак, да ли 
у прак си по сто ји ово по ве ре ње пре ма Ви со кој пред став ни ци ЕУ? 
За раз ли ку од пред сед ни ка Европ ског са ве та, по чет не ак тив но сти 
Ви со ке пред став ни це оце ње не су као „кон фу зне”, и (мно го број-
не) кри ти ке су се ма хом од но си ле на од су ство ис ку ства у обла сти 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке, ко је је усло ви ло не до ста так стра-
те шке и по ли тич ке ори јен та ци је у де ло ва њу.33) Иако по је ди ни ауто-
ри сма тра ју да име но ва ње Ке трин Ештон за Ви со ку пред став ни цу 

32) Oli ver Höing, Wol fgang Wes sels, „New In sti tu ti o nal Op por tu ni ti es or Old He ge mony? The 
Fran co-Ger man Tan dem in the Euro pean Co un cil af ter Lis bon“, L’Europeenformation, n° 
362, 2011, p. 94.

33) Pi o tr Kaczynski and al., TheTreatyofLisbon:ASecondLookattheInstitutionalInnovations, 
Jo int CEPS, EG MONT and EPC Study, Sep tem ber 2010, p. 144.
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ЕУ ни ка да ни је би ло пи та ње ис ку ства у обла сти спољ не по ли ти ке, 
већ чин ком про ми са,34) чи ње ни ца је да из бор осо бе без прет ход-
ног спољ но по ли тич ког ис ку ства зна чи и од би ја ње др жа ва чла ни ца 
да при хва те кључ ну уло гу ове функ ци је у но вој спољ но по ли тич-
кој ин сти ту ци о нал ној ар хи тек ту ри. Ти ме се ова функ ци ја су о ча-
ва са не до стат ком по ли тич ког ауто ри те та, што се, опет, од ра жа ва 
на не ре ше ност од но са из ме ђу др жа ва чла ни ца и ин сти ту ци ја ЕУ у 
обла сти спољ не по ли ти ке и спољ ног де ло ва ња ЕУ. На ве ди мо не-
ке при ме ре ко ји илу стру ју (по чет но?) не по ве ре ње др жа ва чла ни-
ца у фи гу ру Ви ског пред став ни ка. У то ку 2010. го ди не, Не мач ка 
је пред ло жи ла обра зо ва ње „по ли тич ког и без бед но сног ко ми те та 
на ми ни стар ском ни воу” из ме ђу ЕУ и Ру си је, а да при том Ви со-
ки пред став ник ни је кон сул то ван о овом пред ло гу. Пре го во ри из-
ме ђу ру ског, не мач ког и фран цу ског вр ха су на ста вље ни до кра ја 
2010. го ди не, та ко ђе без уче шћа Ви со ког пред став ни ка.35) За тим, 
у фе бру а ру 2011. го ди не, ли де ри Фран цу ске, Не мач ке, Бри та ни је, 
Ита ли је и Шпа ни је на сту пи ли су са за јед нич ком из ја вом, ко јом су 
из ра зи ли „за бри ну тост по гор ша њем си ту а ци је у Егип ту”.36)

Не по ве ре њу др жа ва у функ ци ју Ви со ког пред став ни ка за-
си гур но је до при не ла и „ши зо фре ност” ове функ ци је ка да је реч  
о бро ју за да та ка ко је јед на осо ба тре ба да оба вља (11!). Основ ни 
про блем Ли са бон ских од ред би је ком би на ци ја раз ли чи тих ин сти-
ту ци о нал них ло ги ка Са ве та и Ко ми си је у јед ној функ ци ји. Оту да 
је те шко ус по ста ви ти ба ланс из ме ђу њих. Од ред бе Ли са бон ског 
уго во ра о функ ци ји Ви со ког пред став ни ка мо гу се раз ли чи то ту-
ма чи ти. За др жа ве чла ни це, ова фи гу ра је, пре све га, ман да тар Са-
ве та, а он да под пред сед ник Ко ми си је. Ме ђу тим, „по чет ни ко ра ци” 
Ви со ке пред став ни це ЕУ ни су по ка за ли „од го ва ра ју ћу” дис тан цу 
у од но су на Европ ску ко ми си ју, што је до при не ло сти ца њу не по-
ве ре ња др жа ва чла ни ца у ову но ву функ ци ју. И сâме из ја ве Ви со ке 
пред став ни це ЕУ до при не ле су овом не по ве ре њу, као нпр. ње не 

34) Fra ser Ca me ron, AnIntroductiontoEuropeanForeignPolicy, Ro u tled ge, 2012, p. 66; Tony 
Bar ber, „The Ap po int ments of Her man van Rom puy and Cat he ri ne As hton“, JournalofCom-
monMarket Studies, vol. 48, An nual Re vi ew, 2010, p. 56. Фреј зер Ка ме рон на во ди да се 
из бор Ке трин Ештон за ова ко ком плек сну и зах тев ну функ ци ју као што је Ви со ки пред-
став ник ЕУ, и по ред ње ног не до стат ка про фе си о нал ног ис ку ства, мо же об ја сни ти чи-
ње ни цом да се, пре све га, ра ди о же ни, ко ја до ла зи из ве ли ке др жа ве, и при пад ни ца је 
Ла бу ри стич ке пар ти је, на су прот пред сед ни ку Европ ског са ве та ко ји до ла зи из ма ле др-
жа ве и при пад ник је де сног цен тра- Fra ser Ca me ron, AnIntroductiontoEuropeanForeign
Policy,op.cit.,p. 66.

35) Va len tin Mi ste li, „EU Fo re ign Po licy: Still in the Ma king“, CSSAnalysisinSecurityPolicy, 
n° 96, Ju ne 2011, p. 2, http://e-col lec tion.li brary.ethz.ch/eserv.php.

36) Jo int Sta te ment by He ads of Sta te and Go ver ne ment of Fran ce, UK, Ger many, Italy and Spain 
(Fe bru ary 3, 2011), http://www.di plo ma tie.go uv.fr.
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из ја ве о же љи „да, пре све га, оста не ко ме сар”, да „се уса гла ша ва 
са сво јим ко ле га ма ко ме са ри ма око ва жних пи та ња”,  што ства ра 
ути сак да не по сто ји од ре ђе на дис тан ца у од но су на Ко ми си ју.37) 
С дру ге стра не, но ва Европ ска ко ми си ја на че лу са Жо зе Ма ну-
ел Ба ро зом (Jo se Ma nuel Bar ro so) је од по чет ка би ла усме ре на на 
ја ча ње су пра на ци о нал ног при сту па у обла сти спољ не ак ци је ЕУ. 
Две „ма не вар ске” ак ци је Ба ро за су на ро чи то зна чај не за по ло жај 
Ви со ке пред став ни це ЕУ и њен од нос са др жа ва ма чла ни ца ма и 
Ко ми си јом. Пр ва је да се Ви со кој пред став ни ци ЕУ, у ду ху чла-
на 18(4) Уго во ра о ЕУ, по ве ри за да так „ко ор ди на ци је” ко ме са ра за 
про ши ре ње и по ли ти ку су сед ства, ко ме са ра за раз вој, и ко ме са ра 
за ме ђу на род ну са рад њу и ху ма ни тар ну по моћ.38) Ипак, спе ци ја-
лан ста тус Ви со ке пред став ни це у Ко ми си ји ни је зна чио и „ко ор-
ди на ци ју” над европ ским ко ме са ром за тр го ви ну, што је зна чи ло 
пот пу ну кон тро лу пред сед ни ка Ко ми си је над тр го вин ском по ли ти-
ком ЕУ. Ови пр ви ад ми ни стра тив ни по те зи Европ ске ко ми си је су у 
очи ма др жа ва чла ни ца ви ђе ни као по ку шај да се „од не се пре ва га” 
над функ ци јом Ви со ке пред став ни це ЕУ.39) Дру га ак тив ност ти че 
се де ле га ци ја ЕУ у све ту. Као што је ра ни је ис так ну то, де ле га ци је 
Европ ске ко ми си је су са Ли са бон ским уго во ром по ста ле де ле га ци-
је ЕУ, и њи хо ви ше фо ви де ле га ци ја, за чи је је име но ва ње за ду же на 
Ви со ка пред став ни ца, пред ста вља ју „ам ба са до ре ЕУ”. Ме ђу тим, 
пред сед ник Ко ми си је Ба ро зо је, пре сту па ња на сна гу Ли са бон ског 
уго во ра, по ста вио ше фа свог ка би не та Жо а оа Ва леа де Ал ме и ду 
(Jo ao Va le de Al me i da) нај пре за ко ме са ра за про ши ре ње, а за тим 
на че ло де ле га ци је Европ ске ко ми си је у Ва шинг то ну. Овај по тез је 
иза звао отво ре но не го до ва ње др жа ва чла ни ца, с об зи ром да се ра-
ди о зна чај ној по зи ци ји, на ко јој су др жа ве же ле ле да ви де на ци о-
нал ног ди пло ма ту, а не европ ског ко ме са ра, а кри ти ке су би ле упу-
ће не не ак тив но сти Ви со ке пред став ни це ЕУ.40) Та ко ђе, за ни мљи ва 

37) Pi er re-Hen ri d’Ar gen son, „Les en je ux de la création du ser vi ce di plo ma ti que européen“, Po-
litiqueétrangère, n° 1, 2010,  p. 130.

38) До Ли са бон ског уго во ра, функ ци ја под пред сед ни ка Ко ми си је би ла је по ча сна, а не хи је-
рар хиј ска: он је мо гао да има од го вор ност за од ре ђе не по ли ти ке, и да пред се да ва гру па-
ма ко ме са ра, али ни ка да ни је био „из над“ дру гих ко ме са ра, бу ду ћи да је по сто јао прин-
цип јед на ко сти свих ко ме са ра. Ви де ти: Gra ham Avery, „Euro pe’s Fu tu re Fo re ign Of fi ce”, 
InternationalSpectator, vol. 43, n° 1, 2008, p. 32.

39) Tony Bar ber, „The Ap po int ments of Her man van Rom puy and Cat he ri ne As hton“, Journal
ofCommonMarket Studies, vol. 48, An nual Re vi ew, 2010, p. 64. Та ко ђе, у ја ну а ру 2012. 
го ди не, Ко ми си ја и Европ ска слу жба су по сти гле до го вор око „рад них аран жма на” у 
им пле мен та ци ји чла но ва 3 и 4 Од лу ке Са ве та. 

40) Та ко ђе, то ком шпан ског пред се да ва ња Уни јом у пр вој по ло ви ни 2010. го ди не, шпан ски 
ми ни стар спољ них по сло ва Ми гел Ан хел Мо ра ти нос (Mi guel An gel Mo ra ti nos) пред ста-
вљао је Уни ју уме сто Ви со ке пред став ни це то ком пу то ва ња у ино стран ство и пред се-
да вао са стан ци ма ми ни ста ра од бра не, што је иза зва ло кри ти ке Европ ског пар ла мен та, 



ДејанаМ.Вукчевић „Дијалектичкаравнотежа“институционалног...

371

је из ја ва Ба ро за по во дом до го во ра са Ван Ром пе јем око прак тич них 
аран жма на у по гле ду спољ ног пред ста вља ња ЕУ. На кон на ја ве Ван 
Ром пе ја да ће при су ство ва ти ве ли ким ме ђу на род ним са ми ти ма 
(Г20), Ба ро зо је ис та као да „за све оста ло, Ко ми си ја има овла шће-
ња на спољ ном пла ну”.41) Да ли за и ста Ли са бон ски уго вор мо же 
да се ту ма чи та ко да над ле жно сти Ви со ке пред став ни це на по љу 
спољ ног пред ста вља ња Уни је бу ду у над ле жно сти Ко ми си је?

По је ди ни ауто ри сма тра ју да је „окле ва ју ће” де ло ва ње Ви-
со ке пред став ни це ЕУ оче ки ва на ствар, има ју ћи у ви ду про тив-
реч но сти од ред би ве за них за ову функ ци ју. Та ко Ве селс (Wol fgang 
Wes sels) и Боп (Fran zi ska Bopp) сма тра ју да ће Ештон у нај бо љем 
слу ча ју би ти „мар ги нал но ефек тив на” у оба вља њу сво јих за да та ка, 
нај ви ше због су ко бље не ло јал но сти раз ли чи тим ин сти ту ци ја ма.42) 
Ово ми шље ње де ле и дру ги ауто ри. Та ко Га сперс (Jan Ga spers) сма-
тра да је ма ло ве ро ват но да ће ова фи гу ра до при не ти по ве ћа њу 
кре ди би ли те та ЕУ као ме ђу на род ног ак те ра.43)

Ду го роч но гле да но, Ви со ки пред став ник ЕУ пред ста вља 
лич ност ко ја има зна чај ну стра те шку те жи ну, за раз ли ку од пред-
сед ни ка Европ ског са ве та. Ова но ва функ ци ја мо же зна чај но оја ча-
ти свој ути цај за хва љу ју ћи обра зо ва њу Европ ске слу жбе за спољ не 
по сло ве, ко ја јој омо гу ћа ва да пре у зме ини ци ја ти ву на пла ну спољ-
не ак ци је ЕУ. Ме ђу тим, кључ но је да по сто ји по ве ре ње др жа ва чла-
ни ца. Јер, у про тив ном, др жа ве чла ни це мо гу по ве ри ти пред сед ни-
ку Европ ског са ве та за дат ке у обла сти спољ не по ли ти ке, ко је би, 
пре све га, тре ба ло да оба вља Ви со ка пред став ни ца ЕУ, уто ли ко пре 
што је Европ ски са вет из раз ме ђу вла ди не са рад ње, док је Ви со ка 
пред став ни ца ЕУ „не што из ме ђу” ко му ни тар ног и ме ђу вла ди ног 
ор га на. 

И обра зо ва ње Европ ске слу жбе био је ре зул тат отво ре ног 
кон флик та из ме ђу ак те ра ЕУ, „још јед на епи зо да игре пре го ва ра ња 
за кон тро лу по зи ци ја мо ћи”.44) С јед не стра не, при ме тан је ме ђу-

ко ји је сма трао да ни су по што ва не од ред бе Ли са бон ског уго во ра. Ви де ти: Chri stop he 
Hil lion, Ma xi me Le feb vre, „Le Ser vi ce Européen po ur l’Ac tion Extéri e u re: vers une di plo-
ma tie com mu ne?“, Questiond’Europe, n° 184, 25 oc to bre 2010, p. 3.

41) Pi er re-Hen ri d’Ar gen son, „Les en je ux de la création du ser vi ce di plo ma ti que européen“, op.
cit., p. 131.

42) Wol fgang Wes sels, Fran zi ska Bopp, „The In sti tu ti o nal Ar chi tec tu re of CFSP af ter the Lis bon 
Tre aty - Con sti tu ti o nal bre akthro ugh or chal len ges ahead?“, Re se arch Pa per, n° 10, 2008, pp. 
22-23.

43) Jan Ga spers, „The qu est for Euro pean fo re ign po licy con si stency and the Tre aty of Lis bon“, 
HumanitasJournalof EuropeanStudies, vol. 2, n° 1, 2008, p. 27.

44) Franck Pe ti te vil le, „Les mi ra ges de la po li ti que étrangère européen ne après Lis bon ne“, Criti-
queinternationale, n° 51, 2011, p. 100.
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вла дин при ступ, ко ји је за го ва рао не за ви сност ове слу жбе, а са дру-
ге, су пра на ци о на лан при ступ, ко ји би оја чао уло гу Ко ми си је. Пр ви 
при ступ се огле дао у пред ло гу швед ског пред сед ни штва из ок то-
бра 2009. го ди не, ко јим је пред ви ђе но осни ва ње suigeneris слу жбе, 
одво је не од Ко ми си је и Са ве та, у ко ју би би ле укљу че не струк ту-
ре из обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ (упра вља ње 
кри за ма), ко је би, ме ђу тим, де ло ва ле пре ма ме ђу вла ди ној ло ги ци. 
На овај пред лог се на до ве зу је и пред лог Ви со ког пред став ни ка 
ЕУ од мар та 2010. го ди не, ко ји се за ла гао да Европ ска слу жба бу-
де функ ци о нал но ауто ном но те ло Уни је одво је но од Са ве та и Ко-
ми си је, под над ле жно шћу Ви со ког пред став ни ка, у ко јој би би ле 
укљу че не струк ту ре из обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли-
ти ке, под ди рект ном од го вор но шћу Ви со ког пред став ни ка ЕУ.45) 
Овај пред лог је ско ро у пот пу но сти са др жан у Од лу ци Са ве та о 
обра зо ва њу Европ ске слу жбе, и био је ре зул тат са рад ње Ко ми си је 
и др жа ва чла ни ца, док пред сав ни ци Европ ског пар ла мен та ни су 
би ли по зва ни да уче ству ју у из ра ди овог пред ло га. Пар ла мент је, 
са сво је стра не, пред став ник дру гог при сту па. Овај ор ган је при-
пре мио, у ок то бру 2009. го ди не, свој пред лог устрој ства Европ ске 
слу жбе, ко ји je за го ва рао suigeneris при ро ду Европ ске слу жбе, и 
ње но сме шта ње у оквирe ад ми ни стра тив них струк ту ра Ко ми си-
је46), ин си сти рао на „по ли тич кој од го вор но сти” но ве слу жбе, по-
себ но ше фо ва де ле га ци ја ЕУ, уво ђе њу функ ци је ге не рал ног ди рек-
то ра за бу џет ска пи та ња, и овла шће њу Пар ла мен та да рас пра вља 
о ан га жо ва њу и сла њу ми си ја ЕУ у све ту. Ре зул тат ком про ми са 
је, осим ра ни је на ве де не Од лу ке Са ве та, и „Де кла ра ци ја Ви со ког 
пред став ни ка ЕУ о по ли тич кој од го вор но сти”47), ко јом је пред ви ђе-
на оба ве за Ви со ког пред став ни ка ЕУ да ин фор ми ше и кон сул ту је 
Пар ла мент о пи та њи ма из обла сти ЗСБП-а, у скла ду са чла ном 36 
Уго во ра о ЕУ.48) Ви со ки пред став ник ЕУ ће се убу ду ће по ја вљи ва ти 

45) Pro po si tion du Ha ut re présen tant po ur les af fa i res étrangères et la po li ti que de sécu rité du 25 
mars 2010 sur le pro jet de déci sion du Con seil fi xant l’or ga ni sa tion et le fon cti on ne ment du 
Ser vi ce de l’ac tion extéri e u re de l’Union, http://re gi ster.con si li um.euro pa.eu/pdf/fr/10/st08/
st08029.fr10.pdf.

46) Euro pean Par li a ment Re so lu tion of 22 Oc to ber 2009 on the in sti tu ti o nal aspects of set ting 
up the Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi ce (2009/2133(INI)), http://www.euro parl.eu/si des/get-
Doc.do.

47) No ti ces from Euro pean Union In sti tu ti ons, Bo di es, Of fi ces and Agen ci es, Adop tion of a Co-
un cil De ci sion esta blis hing the or ga ni sa tion and fun cti o ning of the Euro pean Ex ter nal Ac tion 
Ser vi ce, Draft Dec la ra tion by the High Re pre sen ta ti ve on po li ti cal ac co un ta bi lity, Official
JournaloftheEuropeanUnion, n° C 210, 3 August 2010, p. 1.

48) Члан 36 Уго во ра о ЕУ на во ди да „Ви со ки пред став ник Уни је за спољ не по сло ве и без-
бед но сну по ли ти ку ре дов но кон сул ту је Пар ла мент о нај ва жни јим пи та њи ма и основ-
ним опре де ље њи ма за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке и за јед нич ке без бед но-
сне и од брам бе не по ли ти ке и ин фор ми ше га о раз во ју ових по ли ти ка”, те се „ста ра да 
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на пле нар ним сед ни ца ма Пар ла мен та, док су функ ци о не ри Европ-
ске слу жбе „по зва ни да се из ја сне” пред ра зним ко ми си ја ма Пар-
ла мен та. Та ко ђе, Пар ла мент ће има ти пра во „са слу ша ња” ше фо ва 
де ле га ци ја по сле њи хо вог но ми но ва ња, али пре њи хо вог сту па ња 
на ду жност.49) Чи ни се да је Пар ла мент „од нео по бе ду” у од но су 
са Са ве том у обла сти ЗСБП-а, на ро чи то ако се има у ви ду од ред ба 
Де кла ра ци је 14 Ли са бон ског уго во ра, у ко јој се ис ти че да „од ред-
бе ко је се од но се на за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку 
не да ју но ва овла шће ња Ко ми си ји у по гле ду до но ше ња од лу ка, и
не ја ча ју уло гу Европ ског пар ла мен та”. Што се ти че др жа ва чла-
ни ца, оне нај моћ ни је су на сто ја ле да огра ни че ути цај Ко ми си је на 
Европ ску слу жбу. Бу ду ћи да Европ ска слу жба пред ста вља ком би-
на ци ју на ци о нал них ди пло ма ти ја, ко ор ди ни ра них пре ко за јед нич-
ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке, и „ко му ни тар не” ди пло ма ти је, 
оли че не у су пра на ци о нал ној ин те гра ци ји, за ове др жа ве кључ но 
је да се обез бе ди од го ва ра ју ћа „ар ти ку ла ци ја” из ме ђу ова два ни-
воа. Дру гим ре чи ма, ам би ци ја ве ли ких др жа ва је би ла да обез бе де 
кључ на ме ста у Европ ској слу жби.50) С дру ге стра не, „ма ле” др жа-
ве чла ни це су ин си сти ра ле на од го ва ра ју ћем пред ста вља њу свих 
на ци о нал но сти на свим хи је рар хиј ским ни во и ма, ка ко би се из-
бе гла до ми на ци ја ве ли ких др жа ва у европ ској ди пло ма ти ји. То се 
на ро чи то од но си ло на по јам „ге о граф ске рав но те же”.51) Та ко ђе, за 
„ма ле” др жа ве, пред се да ва ње ЕУ је го ди на ма уна зад би ло зна чај но 
„сред ство” об ли ко ва ња по ли тич ке аген де ЕУ у скла ду са њи хо вим 
по ли тич ким пре фе рен ци ја ма. Оту да пред се да ва ње Ви со ке пред-
став ни це Са ве том „спољ ни по сло ви” огра ни ча ва њи хов ути цај на 
об ли ко ва ње по ли тич ке аген де Са ве та. По ли тич ки и вој но нај моћ-

се ста во ви Европ ског пар ла мен та раз мо тре са од го ва ра ју ћом па жњом”. Оста је не ја сно 
о ком ви ду кон сул то ва ња се ра ди (ex-an te или еx-post), и о ко јим „нај ва жни јим пи та њи-
ма” и „основ ним опре де ље њи ма” Пар ла мент тре ба да бу де кон сул то ван. Ви де ти: An na 
Her ranz-Sur rallés, „The Con te sted 'Par li a men ta ri sa tion' of EU Fo re ign and Se cu rity Po licy”, 
PRIF-Re port No. 104, 2011, p.

49) Bart Van Vo o ren, „A Le gal-In sti tu ti o nal Per spec ti ve on the Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi-
ce“, op.cit.,p. 500.

50) Chri stop he Hil lion, Ma xi me Le feb vre, „Le Ser vi ce Européen po ur l’Ac tion Extéri e u re: vers 
une di plo ma tie com mu ne?“, Questiond’Europe, n° 184, 25 oc to bre 2010, p. 4. Та ко је Пјер 
Ви мон (Pi er re Vi mont) из Фран цу ске по ста вљен за ге не рал ног се кре та ра Европ ске слу-
жбе, Хел га Шмит (Hel ga Schmidt) из Не мач ке за за ме ни ка ге не рал ног се кре та ра, а Maчеј 
По пов ски (Ma ci ej Po pow ski) из Пољ ске та ко ђе за за ме ни ка ге не рал ног се кре та ра. Ви де-
ти: http://www.eeas.euro pa.eu/bac kgro und/or ga ni sa tion/in dex_fr.htm.

51) Овај тер мин оста је нео д ре ђен око пи та ња да ли ова „рав но те жа“ тре ба да се оства ри 
на осно ву бро ја ста нов ни ка, ве ли чи не или ди пло мат ске „те жи не“ др жа ве чла ни це. У 
сва ком слу ча ју, ка да је реч о де ле га ци ја ма ЕУ, рас по де ла ме ста, ка ко на во де по је ди ни 
ауто ри, на ру ша ва „рав но те жу“ у ко рист ве ли ких др жа ва- Raïssa Mar te a ux, „Staf fing the 
EEAS: Mo re Di ver sity“, in Paul Qu inn (ed.), MakingEuropeanDiplomacyWork:Canthe
EEASDeliver? EU Di plo macy Pa pers, n° 8, 2011, p. 21.
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ни је др жа ве чла ни це са да лак ше мо гу да на мет ну сво је по ли тич ке 
пре фе рен ци је, о ко ји ма, пак, мо ра да во ди ра чу на и Ви со ка пред-
став ни ца ЕУ, што ће се од ра зи ти на бу ду ће об ли ко ва ње и во ђе ње 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. То, опет, мо же, угро зи ти по зи-
ци ју Ви со ке пред став ни це ЕУ, јер ће ма ле др жа ве има ти ути сак да 
је њи хо ва уло га мар ги на ли зо ва на.52)

***

Кон со ли да ци ја Ли са бон ског уго во ра по ка за ла је да је адап-
та ци ја ин сти ту ци о нал ног окви ра, упр кос про кла мо ва ном ци љу да 
се обез бе ди ефи ка сност, ко хе рент ност и кон ти ну и тет ак тив но сти 
и по ли ти ка у обла сти спољ них по сло ва, би ла пра ће на „ин сти ту-
ци о нал ним ра том” у ци љу мак си ми зо ва ња овла шће ња раз ли чи тих 
ак те ра на осно ву од ред би Ли са бон ског уго во ра.

Цен трал на фи гу ра при па да Ви со кој пред став ни ци ЕУ за 
спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку. И по ред то га што је циљ 
уво ђе ња ове но ве фи гу ре био да се пре ва зи ђе не ка да шњи ду а ли зам 
Ви со ки пред став ник за ЗСБП/ко ме сар за спољ не од но се, тај ду а-
ли зам ни је не стао. Европ ска слу жба пред ста вља кон кре тан из раз 
овог ду а ли зма. Је дин стве но пред ста вља ње ЕУ на ме ђу на род ном 
пла ну је ком пли ко ва но због по сто ја ња ве ли ког бро ја ак те ра ко ји ма 
је до де ље на ова уло га. Плу ра ли тет ак те ра у овој обла сти све до чи 
о ком про ми су Ли са бон ског уго во ра ка да је реч о ало ка ци ји по ли-
тич ког вођ ства у окви ру ЕУ. Ко ји од мно штва те ле фо на окре ну ти 
да би се до би ла ЕУ? Да ли је са умно жа ва њем ак те ра по бољ ша на 
„ви дљи вост” Уни је на ме ђу на род ном пла ну? И да ли  уоп ште ово 
умно жа ва ње пред ста вља нај бо љи пут за по бољ ша ње при су ства ЕУ 
на ме ђу на род ној сце ни? Чи ње ни ца је да по сто ји од ре ђе ни сте пен 
кон фу зи је око над ле жно сти у обла сти спољ ног де ло ва ња Уни је. 
Ви дљи ви при мер ове кон фу зи је је Европ ска слу жба, чи ја ор га ни-
за ци ја и над ле жно сти де лу ју „збр ка но и ком пли ко ва но”.53) Та ко ђе, 
ма ње је ви дљи во раз гра ни че ње из ме ђу овла шће ња у обла сти за јед-
нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке и дру гих овла шће ња на пла-
ну спољ ног де ло ва ња. Об је ди ња ва ње ци ље ва спољ не ак ци је Уни је 
чи ни ЗСБП ма ње ви дљи вом и ја сном, без соп стве ног „иден ти те та”, 
за раз ли ку од, ре ци мо, за јед нич ке тр го вин ске по ли ти ке или по ли-
ти ке раз во ја, чи ји су соп стве ни ци ље ви за др жа ни. Члан 24(1) Уго-

52) Jan Ga spers, „The qu est for Euro pean fo re ign po licy con si stency and the Tre aty of Lis bon“, 
op.cit., p. 27.

53) Из раз по ти че од бив шег фин ског ми ни стра ино стра них по сло ва Алек сан дра Ста ба (Ale-
xan der Stubb). Пре ма: Fra ser Ca me ron, AnIntroductiontoEuropeanForeignPolicy, op.cit., 
p. 78.
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во ра о ЕУ ка же да ЗСБП об у хва та „све обла сти спољ не по ли ти ке 
и сва пи та ња ко ја се од но се на без бед ност Уни је”, али те ци ље ве 
сле де и дру ге обла сти спољ ног де ло ва ња ЕУ. Иако је екс пли цит-
но на гла ше но да ова по ли ти ка ужи ва спе ци ја лан ста тус у но вом 
уго во ру, по ста вља се пи та ње ка ко ће се овај ста тус обез бе ди ти у 
прак си.54) Да кле, хо ри зон тал на по де ла над ле жно сти чи ни се ма ње 
ви дљи вом и ја сном не го у прет ход ним уго во ри ма.

DejanaM.Vukcevic

„L’ÉQUILIBREDIALECTIQUE”DU
SYSTÈMEINSTITUTIONNELDEL’UEDANS
LEDOMAINEDELAREPREÉSENTATION
EXTÉRIEURE:FICTIONOURÉALITÉ?

Sommaire
Dans cet ar tic le, l’aute ur s’ef for ce d’analyser l’iden tité in sti tu-

ti on nel le de l’UE en ma tiè re de la re présen ta tion extéri e u re. Mal gré la 
ten ta ti ve proc lamée d’une plus gran de cohéren ce et de l’ef fi ca cité dans 
le do ma i ne extéri e ur de l’UE, le tra ité de Lis bon ne crée une ima ge in-
sti tu ti on nel le com ple xe dans la qu el le une re présen ta tion extéri e u re uni-
que de l’UE est dif fi ci le. Ce la est dû au fa it qu’il y a un grand nom bre 
d’ac te urs et une con fu sion qu ant à la compéten ce dans le do ma i ne de 
l’ac tion extéri e u re de l’Union. Le no u ve au tra ité de me u re pri son ni er 
d’un mélan ge hybri de des lo gi qu es in ter go u ver ne men ta le et su pra na-
ti o na le qui se ca ractéri se par un man que de cla rité des rôles des in sti-
tu ti ons prévus par le tra ité. L’ar tic le est di visé en de ux par ti es. Dans la 
pre miè re par tie, l’aute ur analyse la no u vel le iden tité in sti tu ti on nel le de 
l’UE dans le do ma i ne de l’ac tion extéri e u re. Dans la de u xi ème par tie, 
l’aute ur tra i te l’ap pli ca tion des dis po si ti ons is ti tu i on nel les, mar quée des 
ten si ons per ma nen tes po ur le contrôle des po si ti ons de po u vo ir. Ce la est 
dû à des dis po si ti ons va gu es et im préci ses du tra ité de Lis bon ne laissаnt 
aux Etats mem bres et aux in sti tu ti ons une gran de mar ge de ma nœ u vre 
qu ant à l’in ter préta tion de le urs compéten ces. L’aute ur con clut que la 
plu ra lité d’ac te urs dans ce do ma i ne témo ig ne d’un com pro mis du tra ité 
de Lis bon ne qu ant à l’al lo ca tion du le a des hip po li ti que dans le ca dre de 
l’UE. Po ur cet te ra i son, il est dif fic le d’éta blir un équ i li bre en tre les in-
térêts des Etats mem bres et des in sti tu ti ons dans la con so li da tion post-
Lis bon ne en ma tiè re de re présen ta tion extéri e u re ce qui n’est pas sans 
réper cus si ons qu ant à la vi si bi lité de l’UE sur la scène in ter na ti o na le.

54)  Chri stop he Hil lion, „Cohéren ce et ac tion extéri e u re de l’Union européen ne“, op.cit., p. 19.
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Mots-clefs: ca pa cités in sti tu ti on nel les, iden tité in sti tu ti on nel le, re présen ta tion 
extéri e u re, Union européen ne, in sti tu ti ons, re la ti ons extéri e u res, 
intégra tion européen ne.
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Resume
L’Union européen ne, est-el le plus vi si ble sur la scène in ter na ti-

o na le après l’en trée en vi gu e ur du tra ité de Lis bon ne? L’ar chi tec tu re 
in sti tu ti on nel le de l’UE en ma tiè re de re présen ta tion extéri e u re est as-
sez com ple xe. L’en sem ble de l’ac tion extéri e u re de l’Union est re gro-
upé dans un même ti tre V re la tif à l’ac tion extéri e u re de l’UE. Po ur-
tant, le tra ité ne par vi ent pas à ef fa cer le cli va ge in ter go u ver ne men tal/
su pra na ti o nal qu’exi sta it aupa ra vant, ce qui a été con firmé par le fa it 
que la po li ti que étrangère et de sécu rité com mu ne a été so u mi se à des 
procédu res et rè gles spéci fi qu es par rap port au re ste de l’ac tion extéri e-
u re de l’UE. Dans le do ma i ne de la re présen ta tion extéri e u re, l’ob jec tif 
du tra ité de Lis bon ne a été d’en accroître la vi si bi lité, la sta bi lité et la 
cohéren ce. Or, le tra ité in tro du it la plu ra lité d’ac te urs dans ce do ma i ne, 
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et on as si ste à un che va uc he ment de le urs compéten ces en la ma tiè re. 
Ces ac te urs sont so u vent con frontés dans le pro ces sus de l’ap pli ca tion 
des dis po si ti ons du tra ité. Ce ci con fir me que le tra ité de Lis bon ne est 
avant to ut un grand com pro mis, qui s’ef for ce d’in sta u rer un équ i li bre 
en tre les intérêts des Etats mem bres et des in sti tu ti ons com mu na u ta i res, 
un équ i li bre qui est dif fi ci le à réali ser, ce qui n’est sans conséqu en ces 
po ur la vi si bi lité de l’UE sur le plan in ter na ti o nal. 

* Овај рад је примљен 19. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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