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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις, που εισήχθησαν στη Συνθήκη για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, όσον αφορά τον τομέα της Κοινής Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) - παρότι θα προτιμούσε μια πιό φιλόδοξη 
μεταρρύθμιση - ,αξιολογώντας ως ιδιαίτερα θετική τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης·

2. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει τη διαμόρφωση 
μιας πραγματικά κοινής ευρωπαϊκής διπλωματίας, πλήρως συμβατής με εκείνες των 
κρατών μελών, ιδίως μετά την έγκριση των σχετικών ψηφισμάτων του το 2000 και το 
2001·

3. υπενθυμίζει τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει η εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης, 
καθώς και τις ανεπάρκειες στην κατάρτιση των υπαλλήλων οι οποίοι ασχολούνται με τις 
εξωτερικές σχέσεις, όπως και οι ίδιοι επισημαίνουν·

4. ελπίζει πως, στη διάρκεια του πρώτου έτους μετά την έναρξη ισχύος του Συντάγματος της 
Ευρώπης, θα γίνουν τα αναγκαία βήματα για την εδραίωση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής 
διπλωματικής υπηρεσίας, η οποία θα είναι επαγγελματική, μόνιμη και στο ύψος των νέων 
περιστάσεων και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
στον διεθνή στίβο·

5. θεωρεί απαραίτητη, στην κατεύθυνση αυτή, τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Σχολής 
Σπουδών Διπλωματίας, η οποία θα εφοδιάσει τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης όχι μόνο με την τεχνική κατάρτιση στις κοινοτικές 
πολιτικές, αλλά και με μια καθαρά διπλωματική παιδεία και κατάρτιση στις διεθνείς 
σχέσεις· αυτή η σχολή θα μπορούσε να είναι ανοικτή και στα κράτη μέλη που, 
ενδεχομένως, θα ήθελαν να προσφέρουν σε ορισμένους από τους διπλωμάτες τους μια 
πρόσθετη κατάρτιση·

6. επισημαίνει την κεφαλαιώδη σημασία που έχει η δημιουργία επαφών μεταξύ των μελών 
των εθνικών διπλωματικών σωμάτων, που διαθέτουν πλούσια εμπειρία και μακρά 
παράδοση, μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος διαύλων μεταξύ των εθνικών 
υπηρεσιών εξωτερικών υποθέσεων και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης· 
πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι διπλωμάτες των κρατών μελών θα μπορούν να εντάσσονται 
προσωρινά, υπό τους κατάλληλους όρους που θα είναι για εκείνους συμφέροντες, στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης·

7. κρίνει αναγκαία την εκμετάλλευση της ώθησης αυτής για την ενίσχυση του συντονισμού 
μεταξύ των διπλωματικών αποστολών των κρατών μελών και των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης σε τρίτες χώρες και ενώπιον διεθνών οργανισμών - ιδίως του ΟΗΕ - , με σκοπό 
την επίτευξη μιας μεγαλύτερης ομοιογένειας στην εξωτερική δράση και τη βελτίωση της 
ορατότητας και της αποτελεσματικότητας της ΚΕΠΠΑ·
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8. προτείνει να συνεχισθεί η επεξεργασία διαφόρων μορφών συνεργασίας μεταξύ των 
πρεσβειών των κρατών μελών και των αντιπροσωπειών της Ένωσης, οι οποίες θα 
υπερβαίνουν την απλή ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως δε όσον αφορά τη δυνατότητα από 
κοινού υλοποίησης ορισμένων δραστηριοτήτων, ή ακόμη και τη δημιουργία μιας κοινής 
αντιπροσωπείας για όσους το επιθυμούν, με τη συγκέντρωση των αποστολών των κρατών 
μελών που το επιθυμούν, στον ίδιο χώρο με την αντιπροσωπεία της Ένωσης, κάτι που θα 
βοηθούσε στον καλύτερο μεταξύ τους συντονισμό και θα είχε ως αποτέλεσμα τον 
περιορισμό των σχετικών δαπανών·

9. υπενθυμίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τις αντιπροσωπείες της 
Ένωσης, στις τρίτες χώρες στις οποίες εκείνα δεν διαθέτουν διπλωματική εκπροσώπηση, 
για τον διορισμό εκεί κάποιων διπλωματών τους, οι οποίοι θα συμβάλλουν στον 
εμπλουτισμό της κοινοτικής εξωτερικής πολιτικής και, ταυτόχρονα, θα μεριμνούν για την 
προώθηση των διμερών σχέσεων·

10. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα επισημάνει πως στο 
μέλλον θα μπορούσαν να γίνουν πιό φιλόδοξα βήματα στο πεδίο αυτό, ακόμη και με την 
ίδρυση πρεσβειών της Ένωσης, οι οποίες θα επανδρώνονται από την εκεί κοινοτική 
αντιπροσωπεία και τις διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών που επιθυμούν να 
είναι παρόντα στην κάθε τρίτη χώρα·

11. κρίνει θετικό το γεγονός ότι οι παλαιές αντιπροσωπείες της Επιτροπής προορίζονται από 
το Σύνταγμα της Ευρώπης να εξελιχθούν σε αντιπροσωπείες της Ένωσης η οποία, μέσα 
στο νέο πλαίσιο, θα διαθέτει μια ρητά αναγνωρισμένη διεθνή νομική προσωπικότητα·

12. θεωρεί σημαντική, στο πλαίσιο αυτό, τη διασφάλιση της στενής σύνδεσης των 
αντιπροσωπειών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να γίνει σεβαστή η δημοκρατική 
του ευθύνη· θα ήταν σκόπιμο να εξασφαλισθεί η τακτική παρουσία των διευθυντών 
αντιπροσωπειών ενώπιον των κοινοβουλευτικών οργάνων και, σε κάθε περίπτωση, πριν 
από την ανάληψη των καθηκόντων τους, ώστε να διασφαλισθεί ο δημοκρατικός έλεγχος· 
είναι επίσης αναγκαίο να διαμορφωθούν τα κατάλληλα μέσα για την ενημέρωση και την 
υποστήριξη, εκ μέρους των αντιπροσωπειών, των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που επισκέπτονται την περιοχή·

13. ελπίζει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η οποία πρέπει να βοηθά τον 
Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης, θα παραμείνει οργανικά συνδεδεμένη με την 
Επιτροπή, ώστε να μπορεί να εκφράζει αποτελεσματικά προς τις τρίτες χώρες τα κοινά
ευρωπαϊκά συμφέροντα·

14. συμπεραίνει ότι είναι αναγκαίο να θεσπισθεί ένα σύστημα που θα διέπεται από διαφάνεια, 
αφοσίωση και πνεύμα συνεργασίας, ώστε να εξασφαλισθεί η συμπληρωματικότητα 
μεταξύ της διπλωματικής δραστηριότητας της Ένωσης και εκείνης των κρατών μελών 
της.


