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AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A FŐKÉPVISELŐHÖZ/A BIZOTTSÁG 
ALELNÖKÉHEZ INTÉZETT AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLATA

az EKSZ szervezetének és működésének 2013. évi felülvizsgálatáról
(2012/2253(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 27. cikkének (3) bekezdésére, 
amely előírja az Európai Külügyi Szolgálat létrehozását, amelynek feladata az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének támogatása,

– tekintettel az EUSZ 21. cikkének (3) bekezdésére, amely előírja, hogy a főképviselő segíti 
a Tanácsot és a Bizottságot az uniós külpolitika különböző területei közti koherencia 
biztosításában,

– tekintettel az EUSZ 26. cikkének (2) bekezdésére, amely előírja, hogy a Tanács biztosítja 
az Unió fellépésének egységességét, koherenciáját és eredményességét,

– tekintettel az EUSZ 35. cikkének harmadik bekezdésére, amely előírja, hogy a tagállamok 
diplomáciai és konzuli képviseletei, valamint az Unió kirendeltségei hozzájárulnak az 
uniós polgárok számára harmadik országok területén biztosítandó védelemre
vonatkozó jog érvényesítéséhez,

– tekintettel az EUSZ 36. cikkére, amely kimondja, hogy a főképviselő/alelnök 
rendszeresen konzultál az Európai Parlamenttel a közös kül- és biztonságpolitika, 
valamint a közös biztonság- és védelempolitika főbb vonatkozásairól és alapvető 
választási lehetőségeiről, továbbá folyamatosan tájékoztatja a Parlamentet e politikák 
alakulásáról, és gondoskodik arról, hogy az Európai Parlament nézeteit kellőképpen 
figyelembe vegyék,

– tekintettel az Európai Külügyi Szolgálatot (a továbbiakban: EKSZ) létrehozó 2010. július 
26-i tanácsi határozat1 13. cikkének (3) bekezdésére, amely előírja, hogy a főképviselőnek 
2013 közepére be kell fejeznie az EKSZ szervezetének és működésének felülvizsgálatát, 
valamint adott esetben az e határozat felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat kell tennie,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 298. és 336. cikkeire, 
amelyek meghatározzák a személyzeti ügyekre vonatkozó jogalkotási eljárásokat, 

– tekintettel a főtitkár/a Bizottság alelnöke politikai elszámoltathatóságra vonatkozó 
nyilatkozatára (a továbbiakban: főtitkári/alelnöki nyilatkozat)2,

– tekintettel eljárási szabályzata 121. cikkének (3) bekezdésére és 97. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság, a 
Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság (A7-0000/2013) és a Jogi 
Bizottság (levél formájában megfogalmazott) véleményeire,

                                               
1 HL L 201., 2010.8.3., 30. o.
2 HL C 2010., 2010.8.3., 1. o.
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A. mivel a Lisszaboni Szerződés által bevezetett egyik legfőbb újítás az a célkitűzés, hogy 
biztosítsa az Európai Unió külső fellépéseinek egységességét, koherenciáját és 
eredményességét;

B. mivel az EKSZ egy hibrid jellegű új testület, amely közösségi és kormányközi forrásokat 
is igénybe vesz, amelynek nincs előzménye az Unióban és így nem várható el, hogy a 
létrehozását követő két éven belül már teljes körűen működjön; mivel, ennélfogva, a 
szervezete és működése felülvizsgálatának tisztességes és konstruktív kritikán kell 
alapulnia;

C. mivel az EKSZ sikere abban mérhető, hogy mennyire tud az Unió részéről átfogó 
megközelítést alkalmazni napjaink külső kihívásaival szemben, valamint, hogy képes-e 
elérni a szűkös erőforrások hatékonyabb felhasználását szélesebb körű együttműködés, 
valamint a méretgazdaságosság uniós és nemzeti szintű elősegítése révén;

D. mivel a főtitkár/alelnök kettős szerepe ennek a koherensebb uniós külpolitikára való 
törekvésnek a legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása;

E. mivel a Bizottságon belüli jelenlegi struktúra nem megfelelően tükrözi a 
főtitkárnak/alelnöknek az uniós külpolitikában betöltendő sajátos szerepét;

F. mivel a főtitkár/alelnök Lisszaboni Szerződésben meghatározott összetett szerepe 
szükségessé teszi politikai helyettesi pozíció(k) létrehozását annak érdekében, hogy 
támogatást kapjon feladatai elvégzéséhez;

G. mivel a közös kül- és biztonságpolitika / közös biztonság- és védelempolitika 
(KKBP/KBVP) terén strukturális és eljárási okok miatt túl lassú az operatív 
döntéshozás és végrehajtás; mivel a Maliban kialakult válság során ez ismét 
nyilvánvalóvá vált, amikor a döntéshozó eljárások és a finanszírozást érintő döntések 
elfogadása és végrehajtása nem történt meg kellő gyorsasággal;

H. mivel az Európai Külügyi Szolgálatnak egyszerűsített, eredményorientált és hatékony 
rendszerként kell működnie, amely támogatást tud nyújtani a politikai vezetésnek a 
közös kül- és biztonságpolitika terén, és elősegíti a tanácsi döntéshozatalt; mivel, 
ennélfogva, az Európai Külügyi Szolgálatnak képesnek kell lennie rövid időn belül, 
összehangolt formában, különböző szolgálatoktól – beleértve a Bizottságot is – szerzett 
szakértői segítséget nyújtani; mivel az EKSZ jelenlegi struktúrájában túlságosan magas a 
vezetői arány és túl sok a döntéshozatali réteg;

I. mivel az uniós harccsoportok által kínált gyors bevetési lehetőségek nincsenek 
kihasználva;

J. mivel a múlt tapasztalatai egyértelműen arra mutatnak, hogy a KBVP-missziók 
irányításához szükség van egy brüsszeli székhelyű állandó műveleti parancsnokság
létrehozására;

K. mivel az arab forradalmak esetében nyilvánvalóvá vált, hogy az Unió nem képes rövid 
időn belül biztosítani az erőforrások – beleértve a személyzet – áthelyezését, az új 
politikai prioritásokhoz igazodva; mivel az uniós küldöttségek méretének és személyzeti 
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összetételének az Unió stratégiai érdekeit kell tükröznie;

L. mivel az Európai Külügyi Szolgálatnak a stratégiai irány meghatározásában, 
valamint az uniós pénzügyi segítségnyújtási eszközök végrehajtásában betöltött 
szerepét meg kell erősíteni a fő uniós külpolitikai irányvonalaknak megfelelően;

M. mivel, különösen a költségvetési megszorítások idején, az EKSZ-nek a nagyobb 
szinergiák katalizátoraként kell működnie, nemcsak az Unió intézményi keretein belül, 
hanem az EU és a tagállamok között is;

N. mivel, egy olyan időszakban, amikor a tagállamok kormányai jelentős mértékben 
csökkentik diplomáciai és konzuli jelenlétüket, az EKSZ a szorosabb együttműködés és 
nagyobb szinergiák elősegítésének eszközeként működhet;

O. mivel több figyelmet kellene szentelni az EKSZ, a Bizottság – különösen a DG DEVCO 
és a Humanitárius Segélyek Hivatala (ECHO) –, illetve a Tanács titkársága közötti 
párhuzamos tevékenységek és struktúrák elkerülésére;

P. mivel az a cél, hogy a személyzet egyharmada a tagállamokból kerüljön ki, teljesült, 
és mivel a három különböző forrásból (a Bizottság, a Tanács titkársága és a nemzeti 
diplomáciai szolgálatok) származó személyzetet minden szinten, illetve a kirendeltségek 
és a székhelyek között megfelelően kell elosztani;

Q. mivel a személyzetre vonatkozó szabályok bármilyen módosítását az együttdöntési eljárás 
keretében kell elfogadni; 

R. mivel egyértelműen szükség van arra, hogy az EKSZ megértse és levonja a tanulságokat 
a korábbi műveleti tapasztalatokból, különösen a konfliktusmegelőzés, a 
konfliktusrendezés és a válságkezelés terén; 

S. mivel két és fél évvel a főtitkári/alelnöki nyilatkozat elfogadása után szükség van az 
EKSZ Parlament felé történő politikai elszámoltathatóságának alapos 
felülvizsgálatára, mégpedig abban a tekintetben, hogy milyen mértékben konzultált a 
Parlamenttel a stratégiai jellegű döntésekkel kapcsolatban, valamint, hogy annak 
álláspontját és megfontolásait mennyire vette figyelembe;

T. mivel a kirendeltségek jelenlegi pénzügyi folyamatai rugalmatlanok, és ez túlzott 
munkateherrel jár a személyzet számára;

1. figyelembe véve, hogy kedvező előrelépések történtek az EKSZ létrehozása révén, 
ugyanakkor többet is el lehetne érni a szinergiák, az intézmények és – a főképviselő, a 
Bizottság alelnöke és a Külügyek Tanácsának elnöke vegyes szerepköréből létrehozott –
politikai vezetés közötti együttműködés terén a Szolgálat szerepének megerősítésén 
keresztül, a következő ajánlásokat címezi a főképviselőnek/alelnöknek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak:

A vezetésről és egy racionálisabb és hatékonyabb rendszerről a 21. századi diplomácia 
számára
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2. támogassa a főtitkárt/alelnököt sokrétű feladatainak ellátásában politikai helyettes(ek) 
kinevezése révén; biztosítsa, hogy a helyettesek, tekintettel politikai szerepükre, hivatalba 
lépésük előtt megjelenjenek az illetékes parlamenti bizottság előtt; lehetőség szerint 
fontolja meg a tagállamok külügyminisztereinek rendszeresebb bevonását az Unió 
bizonyos feladataiba és misszióiba;

3. egyszerűsítse az EKSZ parancsnoklási rendjét és erősítse meg az ügyvezető főtitkár 
szerepét egyértelmű parancsnoki lánc kialakítása révén a hatékony döntéshozatal és a 
kellő időben történő politikai válasz érdekében; ezzel összefüggésben ésszerűsítse az 
operatív igazgatói és az igazgatásért felelős ügyvezetői igazgatói pozíciókat, valamint 
csökkentse és egyszerűsítse az ügyvezetői igazgatóságok hierarchikus szerkezetét; ebben a 
szellemben világosan definiálja a vonatkozó hatásköröket az EKSZ vezetői struktúrájában 
a hatékony és eredményes döntéshozatal érdekében;

4. javítsa és erősítse meg a főképviselő/alelnök koordinátor szerepét, biztosítva, hogy a 
következő Bizottságban a Bizottság alelnökeként maradéktalanul kibontakozhasson, 
valamint megbízatást kapjon a RELEX szakbiztosok – szükség esetén más biztosokkal 
bővített – csoportjában az elnöki tisztség betöltésére; e tekintetben fejlessze tovább az 
együttes javaslatok és közös határozatok gyakorlatát; 

5. biztosítsa, hogy az EKSZ-határozat 9. cikkének (3) bekezdésével összhangban, az EKSZ 
vezető szerepet játsszon a megfelelő külső pénzügyi segítségnyújtási eszközökre 
vonatkozó stratégiák meghatározásában, és e célból az EKSZ rendelkezzen azzal a 
szakértelemmel, amellyel irányító szerepet vállalhat ezeken a területeken, különös 
tekintettel a szomszédos területekre; 

6. ugyanakkor óvja meg a szomszédsági politika „közösségi” jellegét, figyelembe véve, 
hogy a Parlament elutasítja a közösségi politikák bármiféle „kormányköziesítését”, 
tekintettel arra, hogy a Bizottság a fő felelős az Unió érdekében és az Unió részéről 
történő nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokért;

7. elsőbbségi ügyként kezelve integrálja a Külpolitikai Eszközökért Felelős Igazgatóságot az 
EKSZ-be;

8. biztosítsa, hogy az Európai Unió különleges képviselői szorosan együttműködjenek az 
EKSZ-szel, a képviselők személyzetükkel együtt beépüljenek az EKSZ szerkezetébe, és 
ahol csak lehet, az uniós képviseletek vezetői pozícióját is ők lássák el;

9. a Bizottság és a Tanács titkársága végezze el a külpolitikával kapcsolatos struktúrák 
szisztematikus és alapos ellenőrzését a jelenlegi párhuzamos tevékenységek 
kiküszöbölése végett; az erről szóló jelentést tegye hozzáférhetővé a Parlament számára;

10. hasonlóképpen, fejlessze tovább az intézmények közötti közös műszaki és logisztikai 
szolgáltatások gyakorlatát, a méretgazdaságosság és hatékonyabb működés érdekében;

11. a tagállamokkal együttműködve vázolja fel a tagállamok diplomáciai szolgálatai és az 
EKSZ közötti méretgazdaságosság kialakítására vonatkozó közép- és hosszú távú 
lehetőségeket, beleértve a konzuli szolgáltatások nyújtását is;
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12. fogadjon el egységes megközelítést a tanácsi munkacsoportok elnöksége vonatkozásában, 
és szüntesse meg e csoportok soros elnökségét; 

13. az EUSZ 24. cikkével összhangban biztosítsa, hogy a tagállamok aktívan és fenntartások 
nélkül támogassák az Unió kül- és biztonságpolitikáját, a lojalitás és kölcsönös 
szolidaritás szellemében, valamint hogy az Unió fellépéseinek megfelelően járjanak el és 
támogassák az EKSZ-t küldetése teljesítésében;

14. e célból segítse elő a tagállamokkal való szorosabb együttműködést és alakítson ki a 
küldöttségek és a nagykövetségek közötti közös politikai jelentéstételi rendszert;

Az átfogó megközelítést biztosító „megfelelő szerkezet”

15. aknázza ki a Lisszaboni Szerződésben rejlő valamennyi lehetőséget azáltal, hogy átfogó 
megközelítést alkalmaz, amely a közös uniós stratégiai politikai iránymutatásokon túl 
magában foglalja a diplomáciai, gazdasági, fejlesztési, valamint – végső esetben és az 
ENSZ Alapokmányával teljes összhangban – a katonai eszközöket is az uniós polgárok és 
szomszédaik biztonsága és jóléte elősegítése érdekében; e tekintetben biztosítsa, hogy 
EKSZ rendelkezik azzal a hatáskörrel, hogy a Lisszaboni Szerződés kínálta fontos 
újítások végrehajtására irányuló javaslatokat terjesszen elő, beleértve az állandó 
strukturált együttműködésre irányuló javaslatokat is;

16. ennek érdekében tegyen további előrelépéseket egy „megfelelő struktúra” kialakítására, 
amely magában foglalja a válságkezelést, a béketeremtést és a KBVP-struktúrákat, 
valamint biztosítja a földrajzi egységek, küldöttségek és a válságkezelésben érintett egyéb 
politikai részlegek közötti együttműködést, a válságkezelési platform koncepcióját véve 
alapul; 

17. biztosítsa a hatékony és integrált tervezést, valamint a gyors döntéshozatalt a KBVP-
műveletek számára azáltal, hogy összehangolja a Válságkezelési és Tervezési Igazgatóság 
(CMDP) és a Polgári Tervezési és Végrehajtási Szolgálat (CPCC) tervezési kapacitásait; 
ezenkívül hozzon létre egy állandó vezetési struktúrát a Polgári Végrehajtási Szolgálattal 
egy helyen működő, állandó műveleti székhely kialakítása révén, a katonai és civil 
műveletek hatékony végrehajtása érdekében, a megfelelő parancsnoki lánc megőrzése 
mellett;

A hatékony külső fellépésekhez szükséges pénzügyi eljárási reformok

18. oldja fel a jelenlegi pénzügyi folyamatok rugalmatlanságát azáltal, hogy felhatalmazza 
a küldöttségek bizottsági tisztviselőit arra, hogy amennyiben az adott helyzet megköveteli, 
vegyenek át bizonyos költségvetési feladatokat annak érdekében, hogy a küldöttségek 
vezetői politikai feladataikra összpontosíthassanak;

19. gyorsítsa fel a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálatban a közös kül- és 
biztonságpolitika finanszírozási eljárásait azzal a céllal, hogy biztosítsa válsághelyzetek 
esetén a rugalmas és kellő időben történő reagálást, különösen pedig a civil KBVP-
műveletek gyors és hatékony bevetését; e tekintetben vizsgálja meg, hogy a költségvetési 
rendelet módosításait be lehet-e vezetni a felügyelet csökkentése nélkül;



PE504.043v01-00 8/10 PR\931384HU.doc

HU

20. javítsa a pénzügyi elszámoltathatóságot azáltal, hogy az átláthatóságot kiterjeszti 
valamennyi KKBP költségvetési tételre, beleértve a KBVP-műveleteket, a különleges 
képviselőket, a nonproliferációt és a konfliktusmegelőzést is; 

A küldöttségek

21. adjon nagyobb beleszólást az EKSZ-nek az uniós küldöttségekben lévő bizottsági 
tisztviselők áthelyezésének kérdésébe annak érdekében, hogy az uniós küldöttségek 
személyzeti összeállítása és mérete tükrözze az Unió stratégiai érdekeit és politikai 
prioritásait;

22. gondoskodjon róla, hogy – különösen a kis létszámú EKSZ-személyzettel rendelkező 
küldöttségekben – a küldöttség vezetője, az EKSZ-határozat 5 cikkének (2) bekezdése 
értelmében bizottsági tisztviselőt is megbízhasson politikai elemzés és jelentés 
elkészítésével;

23. ezzel összefüggésben erősítse meg a küldöttségek vezetőinek az egész személyzet –
köztük a bizottsági tisztviselők – feletti jogosítványát, és biztosítsa, hogy a székhelyekből 
érkező utasítások a küldöttség vezetőjének legyenek címezve;

24. vegye komolyan és éljen az EKSZ-határozat és az EUSZ révén nyílt új lehetőségekkel, 
nevezetesen erősítse meg a küldöttségek koordináló szerepét, különösen 
válsághelyzetek esetén, valamint tegye lehetővé számukra, hogy konzuli védelmet 
nyújtsanak olyan tagállamok uniós polgárainak, akik az adott országban nem 
rendelkeznek képviselettel; biztosítsa, hogy a többletfeladatok ne vonjanak el forrásokat 
már meglévő politikáktól és prioritásoktól, hacsak nem irányítanak és helyeznek át 
tisztviselőket az új feladatok ellátására;

25. biztosítsa, hogy lehetőség szerint valamennyi uniós küldöttségben legyen jelen egy 
emberi jogokkal foglalkozó képviselő is;

26. biztosítsa, hogy lehetőség szerint valamennyi küldöttségben legyen jelen egy KBVP-
attasé is, különösen a politikailag instabil vagy sérülékeny helyzetekben működő 
küldöttségekben, vagy ahol a közelmúltban szűnt meg egy KBVP-művelet vagy misszió, a 
folyamatosság és a környezet megfigyelése érdekében;

A politikai elszámoltathatóságról szóló nyilatkozat végrehajtása 

27. a 2010 júniusában Madridban kötött négyoldalú megállapodással összhangban biztosítsa 
az EUSZ 36. cikkében előírt kötelezettségek hatékony végrehajtását, nevezetesen a 
Parlament véleményének megfelelő figyelembe vételét, például azáltal, hogy a közös kül-
és biztonságpolitika/közös biztonság- és védelempolitika területeit érintő stratégiák és 
mandátumok elfogadása előtt proaktív és szisztematikus egyeztetés történik a 
megfelelő parlamenti bizottságokkal; 

28. biztosítsa, hogy az uniós küldöttségek teljes körű politikai jelentést tegyenek a 
Parlament kulcsfontosságú tisztségviselőinek, szabályozott hozzáférés keretében;

29. biztosítsa, hogy az EUSZ 218. cikkének (10) bekezdésével összhangban a Parlament 
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azonnali és teljes körű tájékoztatást kapjon a nemzetközi megállapodásokról szóló 
egyeztetések folyamatáról, beleértve a KKBP területeit is; 

30. hivatalba lépésük előtt az újonnan kinevezett küldöttségi vezetők és különleges képviselők 
megjelentek a Külügyi Bizottság előtt – ennek pozitív tapasztalatait alapul véve terjessze 
ki ezt a gyakorlatot a KBVP-missziók és -műveletek újonnan kinevezett vezetőire is;

31. biztosítsa, hogy a főképviselő/alelnök általi kinevezésük után a küldöttségek új vezetőit
hivatalba lépésük előtt hivatalosan erősítse meg az illetékes parlamenti bizottság;

32. a Külügyek Tanácsa minden egyes ülése előtt rendszeres egyeztetés történjen az 
illetékes parlamenti bizottsággal, valamint a tanácsi ülést követően kapjon tájékoztatást 
az adott bizottság;

Egy európai diplomáciai testületi szellem kialakítása és megszilárdítása

33. mozdítsa elő a közös képzéseket és egyéb konkrét intézkedéseket a különböző 
diplomáciai kultúrával és intézményi háttérrel rendelkező EKSZ személyzet körében a 
testületi szellem kialakítása érdekében, és fontolja meg közös képzési kezdeményezések 
létrehozását az EKSZ személyzete és a nemzeti diplomaták számára, folyamatos szakmai 
képzésük részeként;

34. ennek szellemében vizsgálja felül a már meglévő uniós és nemzeti szintű képzési és 
oktatási programokat azzal a céllal, hogy összevonja őket a már meglévő Európai 
Biztonsági és Védelmi Főiskola mellett;

Az új személyzeti tagok felvételének alapjai

35. folytassa a nemek közötti és a földrajzi egyensúly előmozdítására és megerősítésére tett 
erőfeszítéseket, az érdemek és kompetenciák megfelelő figyelembevétele mellett;

36. tekintettel arra, mint ahogy az EKSZ 2012. évi, személyzetről szóló jelentése is 
tartalmazza, az a cél, hogy a személyzet egyharmada a tagállamokból kerüljön ki, 
teljesült, összpontosítson az EKSZ-ben dolgozó személyzet megszilárdítására és a 
Szolgálatnál dolgozó uniós tisztviselők számára új karrierlehetőségek megnyitására;
biztosítsa, hogy a három különböző forrás keretszámait tiszteletben tartsák AD és AST 
szinten egyaránt, valamennyi fokozatban, annak elkerülése érdekében, hogy a vezetői 
szinteken a nemzeti minisztériumok személyzete összpontosuljon; e tekintetben 
vizsgálja meg, hogy az EKSZ-nél dolgozó nemzeti diplomaták milyen módokon 
jelentkezhetnek a Szolgálaton belüli állandó pozíciókra; 

37. annak érdekében, hogy valódi európai testületi szellem alakulhasson ki, valamint, hogy a 
Szolgálat kizárólag közös európai érdekeket képviseljen, ellenezzen a tagállamok 
részéről megnyilvánuló, az EKSZ személyzetének felvételi eljárásába történő bármely 
beleavatkozási kísérletet; az átmeneti időszak lezárását követően biztosítsa, hogy az 
EKSZ kialakíthassa saját független felvételi eljárását, amely nyitott valamennyi uniós 
intézmény és külső jelentkező felé, és nyitott versenyvizsga keretében történik;

38. biztosítsa, hogy az EKSZ rendelkezik a válságok kezeléséhez szükséges megfelelő 
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készségekkel, különösen a közvetítéshez és a párbeszédhez szükséges készségek 
kialakításán keresztül;

39. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


