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ETTEPANEKUD

Välisasjade komisjon kutsub vastutavat põhiseaduskomisjoni üles lisama oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmisi ettepanekuid:

1. tervitab Euroopa põhiseaduse lepingus sisalduvaid edasiminekuid ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika (ÜVJP) osas, kuigi parlament oleks eelistanud ambitsioonikamat 
reformi, ja tervitab eriti Euroopa välisteenistuse loomist;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Parlament on korduvalt, eelkõige pärast antud 
teemat käsitlevate resolutsioonide vastuvõtmist 2000. ja 2001. aastal, nõudnud tõelise 
ühise Euroopa diplomaatia loomist, mis oleks täielikult ühitatav liikmesriikide 
diplomaatiaga;

3. juhib tähelepanu Euroopa Liidu välisesindustega seotud puudujääkidele ja välissuhetega 
tegelevate ametnike koolituse piiratusele, millele kõnealused ametnikud on ka ise 
tähelepanu juhtinud;

4. loodab, et esimese aasta jooksul pärast Euroopa põhiseaduse jõustumist võetakse 
vajalikud meetmed professionaalse, alalise ja uutele tingimustele vastava tõelise Euroopa 
diplomaatilise teenistuse loomiseks, mis suudaks tõhusalt kaasa aidata Euroopa Liidu 
eesmärkide saavutamisele rahvusvahelistes suhetes;

5. peab seda silmas pidades vajalikuks Euroopa diplomaatide kolledži loomist, mis annaks 
Euroopa välisteenistuse ametnikele mitte ainult ühenduse poliitikat puudutavat tehnilist 
koolitust, vaid ka asjakohast diplomaatilist ja välissuhete alast koolitust; Euroopa 
diplomaatide kolledži oleks avatud ka kõikidele liikmesriikidele, kes soovivad anda oma 
diplomaatidele täiendavat koolitust;

6. rõhutab laialdaste kogemuste ja pikaajaliste traditsioonidega riiklike diplomaatiliste 
korpuste liikmete kaasamise olulisust, tehes seda riiklike välisteenistuste ja Euroopa 
välisteenistuse vaheliste sidemete tõhusa süsteemi kaudu; on oluline, et liikmesriikide 
diplomaatidel oleks võimalus ajutiselt liituda Euroopa välisteenistusega neile sobivatel 
tingimustel;

7. peab vajalikuks kasutada seda algatust kolmandate maade ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide, eelkõige ÜRO juures asuvate liikmesriikide saatkondade ja Euroopa 
Liidu delegatsioonide vahelise koordineerimistegevuse tugevdamiseks; see on vajalik 
välistegevuse suurema kooskõla tagamiseks ning ÜVJP nähtavuse ja tõhususe 
parandamiseks;

8. teeb ettepaneku teha täiendavaid jõupingutusi liikmesriikide saatkondade ja Euroopa Liidu 
delegatsioonide koostöö erinevate meetodite arendamiseks lisaks teabevahetusele, 
pöörates erilist tähelepanu teatud ülesannete jagamise ja isegi ühise esinduse 
sisseseadmise võimalusele seda soovivate liikmesriikidega, viies nende esindused samasse 
asukohta Euroopa Liidu delegatsioonidega, et saavutada paremat koordineeritust ja kulude 
kokkuhoidu;
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9. juhib tähelepanu ka asjaolule, et liikmesriigid võivad lähetada oma diplomaate 
delegatsioonidesse, mis asuvad kolmandates maades, kus neil endal diplomaatilised 
esindused puuduvad, nii et lisaks ühenduse välispoliitika tõhustamisele kaasaaitamisele on 
neil võimalik arendada ka kahepoolseid suhteid;

10. märgib, et Euroopa Parlament on korduvalt juhtinud tähelepanu sellele, et tulevikus võiks 
kõnealuses valdkonnas võtta ambitsioonikamaid meetmeid, luues Euroopa Liidu 
saatkondi, mis koosneksid ühenduse delegatsioonist ja nende liikmesriikide esindustest, 
kes soovivad olla kõnealuses kolmandas riigis esindatud;

11. tervitab asjaolu, et Euroopa põhiseaduse kohaselt muutuvad senised Euroopa Komisjoni 
delegatsioonid Euroopa Liidu delegatsioonideks, mida uue raamistiku kohaselt 
käsitletakse selgesõnaliselt tunnustatud rahvusvaheliste juriidiliste isikutena;

12. peab seoses sellega oluliseks tihedate sidemete kindlustamist delegatsioonide ja Euroopa 
Parlamendi vahel, et tagada demokraatlik kontroll delegatsioonide üle; parlamentaarse 
kontrolli tagamiseks peaks delegatsioonide juhtidel olema kohustus esineda regulaarselt 
parlamentaarsete organite ees ning igal juhul enne ametikohale asumist; samuti on oluline 
arendada välja asjakohased vahendid, et delegatsioonid saaksid anda teavet ja abi Euroopa 
Parlamendi liikmetele, kes vastavat piirkonda külastavad;

13. loodab, et Euroopa välisteenistus, mis peab abistama Euroopa Liidu välisministrit, jääb 
Euroopa Komisjoniga orgaaniliselt seotuks, nii et ta saaks tõhusalt toetada Euroopa 
ühiseid huve kolmandates maades;

14. peab vajalikuks läbipaistvalt, heas usus ja koostöö vaimus toimiva süsteemi loomist, mis 
tagaks ühenduse ja liikmesriikide diplomaatilise tegevuse ühise harmoonilise toimimise.


