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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá změny provedené ve Smlouvě zakládající Ústavu pro Evropu v oblasti zahraniční 
politiky a v oblasti společné bezpečnosti (SBZP) – i když by byl upřednostňoval 
ambicioznější reformu – a oceňuje zejména vytvoření evropského útvaru pro zahraniční 
činnost;

2. připomíná, že Evropský parlament opakovaně požadoval skutečnou společnou evropskou 
diplomacii, která by byla plně slučitelná s diplomaciemi členských států, zejména po 
přijetí usnesení v letech 2000 a 2001, které v tomto smyslu navrhl;

3. připomíná nedostatky, jež se vyskytují při zastupování Unie v zahraničí, a omezení při 
vzdělávání úředníků zabývajících se zahraničními vztahy, na která oni sami poukazují;

4. očekává, že v průběhu prvního roku poté, kdy vstoupí Ústava pro Evropu v platnost, 
budou provedeny nutné kroky pro upevnění skutečné evropské diplomatické služby, jež 
bude profesionálním a stálým útvarem vhodně přizpůsobeným novým okolnostem, a bude 
účinně přispívat k dosažení cílů Unie na mezinárodní úrovni;

5. považuje tedy za nutné vytvořit Evropskou školu pro úředníky v diplomatických službách, 
která úředníkům evropského útvaru pro zahraniční činnost poskytne nejen technickou 
přípravu v oblastech politik Společenství, nýbrž také skutečné vzdělání v oblasti 
diplomacie a mezinárodních vztahů; Evropská škola pro úředníky v diplomatických 
službách bude k dispozici také členským státům, které by chtěly svým diplomatům zajistit 
doplňující vzdělání;

6. poukazuje na to, že zásadní význam bude mít navázání na bohaté zkušenosti a dlouholetou 
tradici členů národních diplomatických sborů prostřednictvím účinného systému 
vzájemného propojení národních zahraničních služeb a evropským útvarem pro zahraniční 
činnost; je nutné zajistit, aby se diplomaté členských států mohli dočasně začlenit do 
evropského útvaru pro zahraniční činnost, za podmínek, které pro ně budou vhodné;

7. považuje za nutné využít této příležitosti k posílení koordinace mezi velvyslanectvími 
členských států a delegacemi Unie ve třetích zemích a při mezinárodních organizacích –
zejména v OSN; to je důležité pro získání větší soudržnosti v rámci mezinárodní činnosti 
a pro zviditelnění a zvýšení účinnosti SBZP;

8. navrhuje pokračovat v různorodé spolupráci mezi velvyslanectvími členských států a 
delegacemi Unie, která by překročila rámec pouhé výměny informací, a jež by využila 
zejména možnosti sdílet určité úkoly, včetně možnosti společného zastoupení těch zemí, 
které si to přejí a rozhodly o tom, a to sloučením jejich zastoupení do jediného místa 
shodného s místem, kde má zastoupení delegace, což by vedlo k lepší koordinaci a snížení 
nákladů;

9. připomíná také, že členské státy mohou využít delegace ve třetích zemích, kde nemají 
diplomatické zastoupení, k tomu, aby k nim přičlenily některé ze svých diplomatů, kteří, 
kromě toho že budou přispívat k obohacení zahraniční politiky Společenství, se budou 
věnovat také udržování bilaterárních vztahů;
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10. připomíná, že Evropský parlament již opakovaně poukazoval na to, že by se v budoucnu 
mohly podniknout ambicióznější kroky v této oblasti, včetně vytvoření velvyslanectví 
Unie, které by vytvořily delegace Společenství a mise členských států, jež by chtěly mít 
zastoupení v dané třetí zemi;

11. kladně hodnotí, že dřívější delegace Komise se do Ústavy pro Evropu začlenily jako 
delegace Unie, která již bude v novém pojetí představovat výrazně uznávanou 
mezinárodní právnickou osobu;

12. považuje za důležité zajistit v této oblasti úzkou součinnost delegací s Evropským 
parlamentem, aby dostál své zodpovědnosti jako demokratického orgánu; vedoucí 
delegací by měli mít povinnost pravidelně navštěvovat  parlamentární instance, a v 
každém případě by zde měli vystoupit před svým uvedením do úřadu, aby byla zajištěna 
kontrola Parlamentem; je také nutné postarat se o vhodný způsob předávání informací a 
podporu poslanců Parlamentu ze strany delegací, pokud poslanci Parlamentu navštíví 
danou oblast;

13. očekává, že evropský útvar pro zahraniční činnost, který má podporovat ministra 
zahraničních věcí Unie, bude i nadále spolupracovat s Komisí, aby mohl účinně 
zastupovat společné evropské zájmy ve třetích zemích;

14. zdůrazňuje nutnost vytvoření systému, jenž by byl transparentní, loajální a byl připraven 
ke spolupráci, a který by doplnil diplomatické působení Společenství a členských států. 


