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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés ratifikációs folyamata 

1. az Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés ratifikálásáig óva int az új szerződés 
rendelkezéseinek teljes vagy részleges alkalmazásától, tekintettel annak alkotmányos 
törekvésére, és arra, hogy ezt az állampolgári akarat megkerülésének tekinthetnék 
azokban az országokban, ahol az Alkotmány létrehozásáról szóló szerződést még nem 
ratifikálták; 

2. úgy ítéli meg, hogy ugyanígy megvalósíthatatlan az Alkotmány létrehozásáról szóló 
szerződés újratárgyalására irányuló bármilyen kísérlet, mivel ez a dokumentum mind az 
Európai Konventben, mind az azt követő kormányközi konferencián folytatott tárgyalások 
során elérhető lehető legkiegyensúlyozottabb megoldást jelenti, és tulajdonképpen a 
tagállamok több mint fele már ratifikálta; 

3. támogatja tehát azt a nézetet, hogy a ratifikációs folyamatot az egyes tagállamok által 
meghatározott ütemben kell folytatni, és hogy az Alkotmány létrehozásáról szóló 
szerződést csak abban az esetben és attól fogva lehet egészében alkalmazni, ha a 
ratifikáció az új Szerződéssel összhangban lezajlott; javasolja, hogy használják ki a 
mérlegelés időszakát arra, hogy késedelem nélkül reagáljanak a ratifikációs folyamat két 
tagállamban bekövetkezett kudarcának gyökerét képező problémákra, és hogy kitöltsék az 
állampolgárok elvárásai és az európai integrációs folyamat közötti szakadékot az 
alkotmányos alapokon nyugvó Európa felé mutató fejlődés helyreállítása érdekében;

4. javasolja, hogy a ratifikációs folyamattal párhuzamosan az Európai Parlament késedelem 
nélkül indítsa el és koordinálja az „Elsőbbség az Európai Állampolgároknak” 
kezdeményezést, melynek célja proaktív módon választ keresni az európai állampolgárok 
EU-val kapcsolatos aktuális aggodalmaira és kívánságaira; úgy véli, hogy egy ilyen 
kezdeményezés lehetővé tenné az intézmények számára, hogy pozitív hozzáállást 
alakítsanak ki európai szinten az európai vitában napjainkban tapasztalható nacionalista 
megközelítés elkerülésére, kiemeli, hogy egy ilyen, széles körű kezdeményezést kizárólag 
a politikai konszenzust igénylő meglévő szerződések alapján lehet és kell végrehajtani;

5. javasolja, hogy a kezdeményezés terjedjen ki az alábbi nem kimerítő jellegű 
rendelkezésekre:

a) minden év elején az Európai Parlamentben a kormányfők vagy képviselőik, valamint 
az Európai Bizottság tagjainak részvételével sorra kerülő vita a különböző európai 
politikák irányvonalairól,

b) a nemzeti parlamentekben – lehetőleg egymással párhuzamosan – átfogó jellegű 
nyilvános vitát kell folytatni az európai állampolgárokat leginkább érintő európai 
kezdeményezésekkel, például a személyes biztonsággal, a terrorizmussal, a bővítéssel, a 
bevándorlással, a szociális modellel stb. kapcsolatban, lehetőleg egy „Európai vitanap” 
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keretei között,

c) az európai szereplők, például az Európai Parlament képviselőinek, az Európai 
Bizottság biztosainak és a különböző európai intézmények magas rangú tisztségviselőinek 
nagyobb mértékű részvétele a nemzeti/regionális vitákban az Európai Unió szerepének 
jobb megismertetése, valamint az elérhető eredmények felmérése érdekében,

d) nemzeti és európai állampolgári fórumok létrehozása az Unióban folyó mindennapi 
életet érintő bármely kérdés megvitatására,

e) a fontos jogszabályok elfogadása előtt értékelést kell készíteni az állampolgárok 
mindennapi életére gyakorolt várható hatásaikról, valamint arról, hogy a jogszabály 
milyen módon veszi figyelembe az állampolgárok aggodalmait és kívánságait,

f) „Európai Polgári és Demokratikus Térség” kialakítása az Európai Unió alapjogi 
chartája és annak továbbfejlesztéséhez szükséges jogszabálycsomag alapján,

g) az európai döntéshozatali folyamat demokratikusságának és átláthatóságának 
késedelem nélküli javítása az Alkotmány európai referendumokon való sikeres 
szereplésének előmozdításával, a petíciós jog hivatalos létrehozásával, a Miniszterek 
Tanácsa tanácskozásainak és szavazásainak, valamint a nemzeti parlamentek számára 
kidolgozott, a szubszidiaritás elvére vonatkozó figyelmeztető eljárás nyilvánosság 
számára történő megnyitásával;

6. rámutat, hogy az európai integrációs folyamatot közelebb kell hozni a fiatalokhoz és ennek 
érdekében javasolja, hogy Európa történetét és az EU intézményeinek tevékenységét 
tanítsák kötelező tantárgyként az EU összes iskolájában;

Időközben a jelenlegi Szerződések lehető legteljesebb mértékű kihasználása

7. azon az állásponton van, hogy a 2005. június 16-17-i brüsszeli Európai Tanács által az 
Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés ratifikációs folyamatával kapcsolatban 
elhatározott mérlegelési időszak jó lehetőséget kínál az egyes intézmények szerepének 
további felülvizsgálásához, mind az Unió egész külpolitikája, mind a KKBP területén; úgy 
ítéli meg, hogy haladéktalanul jelentős változtatásokat kellene tenni az érvényben lévő 
szerződések alapján a következetesség, a láthatóság, a nyitottság és a hatékonyság 
vonatkozásában azokon a területeken, amelyek valódi európai hozzáadott értéket 
nyújthatnak;

8. emlékeztet ebben az összefüggésben arra, hogy az Eurobarometer legfrissebb felmérése 
szerint a lakosság minden tagállamban (az összlakosság csaknem 69%-a) támogatja az 
Uniónak a külkapcsolatokban megvalósuló nagyobb szerepvállalását, és hogy az új 
Alkotmány erre a területre vonatkozó rendelkezéseit nem kérdőjelezték meg a ratifikációs 
folyamat során; kiemeli ezért, hogy a KKBP fontos szerepet játszhat az európai projektnek 
a közvéleménnyel való elfogadtatásában is;

9. ebben a tekintetben sajnálatát fejezi ki egyes tagállamok magatartása miatt, amelyek az 
Alkotmány Európai Tanács által történő elfogadása ellenére belpolitikai indokokból 
alkalmazták fontos külpolitikai kérdésekre vonatkozó vétójogukat; ezért valamennyi 
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tagállamot felhívja arra, hogy konstruktív módon lépjen fel az Alkotmány szellemével 
összhangban;

10. rámutat arra, hogy a Tanács főképviselőjének/főtitkárának kinevezése növelte az EU 
jelenlétét a világ színpadán, de azon a véleményen van, hogy ez a láthatóság nem járt az 
EU külső fellépése hatékonyságának ugyanilyen szintű javulásával;

11. javasolja tehát, hogy a mérlegelési időszak során kapjon elsőbbséget néhány olyan, 
korlátozott számú terület, amely közelebb áll az európai állampolgárok kívánságaihoz és 
problémáihoz, illetve az Uniónak a nemzetközi ügyekben való szerepvállalására 
vonatkozó elvárásaikhoz, mint amilyen az Európai Szomszédsági Politika, az emberek 
biztonsága, a terrorizmus elleni harc és az Unió hozzájárulása a szegénység 
visszaszorításához és a jobb és fenntartható gazdasági fejlődéshez egy globalizálódott 
világban;

12. erre tekintettel ajánlja a Bizottságnak, hogy sürgősen terjesszen elő javaslatokat ezeken a 
prioritást élvező területeken, és aknázza ki jobban a jelenlegi szerződések első pillére 
szerinti politikai, kereskedelmi, gazdasági és pénzügyi eszközök által kínált óriási 
lehetőségeket, és a nemzetközi ügyekben teremtsen ezáltal az Unió célkitűzéseit szolgáló 
és a közösség kompetenciájába tartozó jelentékeny „puha hatalmat”;

13. ajánlja ebben az összefüggésben, hogy a Bizottság a közösség külpolitikájában egy jóval 
integráltabb és megelőzőbb jellegű megközelítést dolgozzon ki, és hogy aknázza ki jobban 
a jelenlegi szerződések második pillére szerinti fontos szerepét, például azáltal, hogy 
határozottabban él a kezdeményezési jogával a KKBP tárgykörében, különösen olyan 
kérdésekben, amelyekben az európai közvélemény világosan cselekvést vár el;

14. kiemeli, hogy a harmadik országokkal és régiókkal folytatott politikai párbeszéd, a 
nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos megelőzőbb jellegű cselekvés és a bizottsági 
küldöttségek hálózatának – mely kétségtelenül a világ egyik legjobban informált és 
leghatékonyabb külügyi szolgálata – rugalmasabb és dinamikusabb alkalmazása további 
lehetőségeket teremthet az első és a második pillér szerinti tevékenységek tekintetében 
egyaránt;

15. emlékeztet ebben az összefüggésben arra, hogy bár a parlamenti diplomácia nem 
alternatívája a megalapozott kormányközi diplomáciának, az Unió harmadik országokkal 
és régiókkal való kapcsolatában kiegészítő eszközként sokkal jelentősebb szerepet 
játszhat; hangsúlyozza tehát, hogy kész felhasználni a rendelkezésre álló több mint 30 
parlamenti küldöttségből álló hálózatát, számos eseti küldöttségét és parlamentközi 
konferenciáját az Unió külpolitikája, valamint a KKBP a megerősítéséhez;

16. az a nézete, hogy az érvényben lévő döntéshozatali folyamat megváltoztatása nélkül 
számos járulékos gyakorlati szabályt lehetne meghozni, amelyek javítanák az Unió 
külügyi intézményei és szolgálatai összehangolt cselekvésének következetességét, mint 
például:

a) a tagállamok és az Unió intézményei, szolgálatai, küldöttségei, különleges 
képviselői, nagykövetségei által összeállított információk, jelentések és elemzések 
feltétel nélküli megosztása,



PE 362.640v03-00 6/8 AD\590756HU.doc

HU

b) rendszeres, külpolitikával foglalkozó közös ülések tartása a külkapcsolati biztosok 
csoportja, a Tanács főképviselője/főtitkára és az Európai Parlament külpolitikai 
kérdésekkel foglakozó bizottságainak küldöttségei részvételével a stratégiai 
prioritások jobb felmérése és koordinálása céljából,

c) rendszeres közös ülések tartása a Tanács munkacsoportjai és az Állandó Képviselők 
Bizottsága (COREPER), a Bizottság és az Európai Parlament előadói részvételével, 
egymás jelenlegi álláspontjának jobb megismerése céljából,

d) az együttműködés javítása a három európai intézmény külpolitikai igazgatósága 
között a rendszeres magas szintű (főigazgatók és igazgatók) és középszintű 
(osztályvezetők és referensek) munkaülések és véleménycserék megkönnyítése 
céljából, beleértve a külügyi kérdésekkel foglalkozó köztisztviselők rotációját és 
cseréjét;

e) a 127 küldöttség, a többi EU intézmény és küldöttség képviselői, a tagállamok 
külügyminiszterei és nagykövetségei, az európai üzleti élet, valamint az európai 
állampolgárok közötti együttműködés javítása rendszeres találkozók szervezésével, 
gyakorlati segítség nyújtásával, és a tagállamok diplomatái és az érintett intézmények 
tisztségviselői számára a kölcsönösség alapján kidolgozott csereprogramok 
segítségével; 

17. javasolja az európai biztonsági és védelmi politika (EBVP) létrehozásának pragmatikus 
folytatását olyan, az Európai Tanács és a Miniszterek Tanácsa által elfogadott határozatok 
alapján, mint amilyen az 1998. évi saint-malói nyilatkozat; osztja azt a nézetet, hogy 
ezeket a határozatokat már szabályozzák a jelenlegi szerződések (különösen az Európai 
Unióról szóló szerződés 18. cikkének (2) bekezdése és 26. cikke, amely szerint az 
elnökség és a főképviselő felelős a Tanács által a 13. cikk (3) bekezdése értelmében hozott 
határozatok végrehajtásáért), és hogy ennek következtében az Alkotmány létrehozásáról 
szóló szerződést megelőzően, és szükség esetén anélkül is működésbe lehet ezeket hozni, 
a szükséges átláthatóság és elszámoltathatóság biztosításával;

18. javasolja az Európai Unió Műholdközpontja (EUSC) nagymértékű megerősítését 
személyzeti és költségvetési szempontból egyaránt, annak érdekében, hogy jobban 
megfeleljen fő célkitűzéseinek, az általános biztonsági megfigyelésre, az ún „Petersberg-
típusú” feladatok támogatására, szerződések betartásának ellenőrzésére, 
fegyverzetellenőrzésre, valamint tengeri és környezetvédelmi megfigyelésre (beleértve a 
természeti és az ember okozta katasztrófákat);

19. szilárd meggyőződése, hogy sürgősen szükség van az Európai Védelmi Ügynökség 
demokratikus elszámoltathatóságának és átláthatóságának biztosítására, függetlenül az új 
szerződés közelgő hatályba lépésétől; meggyőződése továbbá, hogy az európai polgári 
békehadtest felállítása az Európai Parlament számos korábbi alkalommal elfogadott 
állásfoglalásával összhangban ma már szintén kivitelezhető;

20. ösztönzi mind a Tanácsot, mind a tagállamokat, hogy tovább növeljék az EBVP tényleges 
parlamenti ellenőrzését, nemzeti szinten azzal, hogy fokozzák a nemzeti parlamenteknek 
az EPVP-műveletek engedélyezésében játszott szerepét, európai szinten pedig azzal, hogy 
az 1999. évi intézményközi megállapodás felülvizsgálatával az Európai Parlamentnek fő 
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szerepet adnak a KKBP teljes költségvetésének ellenőrzésében;

21. ismételten kéri, hogy a Tanács a Parlamentet ne csak tájékoztassa, hanem vonja be, és 
rendszeresen konzultáljon vele a KKBP/EPVP főbb vonatkozásairól és az alapvető 
választási lehetőségekről;

Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozását előkészítő munka

22. hangsúlyozza, hogy mind az EU külügyminiszteri poszt létrehozásának, mind a jövőbeli 
Európai Külügyi Szolgálat megteremtésének (például egy ad hoc intézményközti 
megállapodáson keresztül) összhangban kell lennie a ratifikációs folyamattal, és a 
Parlament ellenőrzése alatt kell lezajlania;

23. ajánlja, hogy az új szolgálatot előkészítő munka egyenletes végzésével kövessék az 
Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés rendelkezéseit, de ennek tényleges 
megteremtését csak az Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés ratifikációját követően 
írják elő.
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