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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. glæder sig over de forbedringer, der er indført med traktaten om en forfatning for Europa, 
hvad angår den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), selv om det ville have 
foretrukket en mere ambitiøs reform, og glæder sig især over oprettelsen af en tjeneste for 
EU's optræden udadtil;

2. påpeger, at Europa-Parlamentet gentagne gange har fremsat krav om et virkeligt fælles 
europæisk diplomati, der er fuldt ud foreneligt med medlemsstaternes diplomati, især efter 
vedtagelsen af beslutningerne herom i 2000 og 2001;

3. påpeger de mangler, der har præget Unionens repræsentation udadtil, og de 
begrænsninger, der kendetegner uddannelsen af de tjenestemænd, der beskæftiger sig med 
de eksterne forbindelser, og som disse tjenestemænd selv har gjort opmærksom på;

4. håber, at der i det første år efter, forfatningen for Europa er trådt i kraft, vil blive truffet de 
nødvendige foranstaltninger for at konsolidere en virkelig europæisk diplomatisk tjeneste, 
der er professionel, permanent og tilpasset de nye betingelser, og som kan yde et effektivt 
bidrag til gennemførelsen af Unionens målsætninger i international sammenhæng;

5. finder det følgelig nødvendigt at oprette en europæisk diplomatskole, hvor tjenestemænd i 
tjenesten for EU's optræden udadtil kan modtage fagligt specialiseret undervisning om 
fællesskabspolitikkerne såvel som passende uddannelse i diplomati og internationale 
forbindelser; mener, at den europæiske diplomatskole desuden kan være åben for alle 
medlemsstater, der ønsker at videreuddanne deres diplomater;

6. understreger, hvor afgørende det er at inddrage medlemmer af de nationale diplomatiske 
korps, som har en omfattende erfaring og lange traditioner, gennem en effektiv ordning 
for forbindelser mellem de nationale udenrigstjenester og tjenesten for EU's optræden 
udadtil; finder det vigtigt, at diplomater fra medlemsstaterne får mulighed for at gå ind i 
tjenesten for EU's optræden udadtil i en begrænset periode og på betingelser, der passer 
dem;

7. finder det nødvendigt at benytte dette initiativ til at styrke samordningen mellem 
medlemsstaternes ambassader og Unionens delegationer i tredjelande og internationale 
organisationer - især De Forenede Nationer; finder dette påkrævet for at sikre større 
konsekvens i EU's optræden udadtil og gøre FUSP mere synlig og effektiv;

8. foreslår, at vi til stadighed bestræber os på at udvikle forskellige metoder til samarbejde 
mellem medlemsstaternes ambassader og Unionens delegationer, som går længere end til 
en simpel udveksling af oplysninger, idet der især lægges vægt på muligheden for at deles 
om visse opgaver og endog indføre en fælles repræsentation af de medlemsstater, der 
måtte ønske det, ved at flytte deres repræsentationer til samme lokaler som Unionens 
delegation og følgelig opnå en bedre samordning og lavere omkostninger;
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9. påpeger desuden, at medlemsstaterne kan bruge delegationer i tredjelande, hvor de ikke 
har en diplomatisk repræsentation, til at udstationere diplomater i disse lande, der ud over 
at bidrage til at fremme EU's udenrigspolitik også kan arbejde på at opretholde bilaterale 
forbindelser;

10. bemærker, at Europa-Parlamentet gentagne gange har påpeget, at der fremover bør træffes 
mere vidtrækkende foranstaltninger på dette område i form af oprettelsen af EU-
ambassader bestående af EU-delegationer og repræsentationer fra medlemsstater, der 
ønsker en tilstedeværelse i det pågældende land;

11. glæder sig over, at Kommissionens tidligere delegationer ifølge forfatningen for Europa 
vil blive EU-delegationer, som med de nye bestemmelser udtrykkeligt vil få status som 
international juridisk person;

12. finder det i denne sammenhæng vigtigt at sikre tætte forbindelser mellem delegationerne 
og Europa-Parlamentet for at sikre, at de holdes demokratisk ansvarlige; mener, at 
delegationslederne skal være underlagt krav om regelmæssigt at give møde for 
parlamentariske organer og under alle omstændigheder, inden de tiltræder deres stilling, 
for således at sikre parlamentarisk kontrol; finder det også vigtigt at udvikle passende 
metoder til at give parlamentsmedlemmer oplysninger og bistand, når de aflægger besøg i 
et område;

13. håber, at tjenesten for EU's optræden udadtil, der skal bistå Unionens udenrigsminister, vil 
forblive organisatorisk forbundet med Kommissionen, så den kan forsvare de fælles
europæiske interesser effektivt i tredjelande;

14. finder det nødvendigt at oprette en ordning præget af gennemskuelighed, god tro og 
samarbejdsvilje, der kan sikre et harmonisk samspil mellem EU's og medlemsstaternes 
diplomatiske indsats.


