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JAVASLATOK

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

1. Üdvözli az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés által a közös kül- és 
biztonságpolitika (KKBP) terén tett előrelépéseket jóllehet elképzeléseiben egy nagyobb 
horderejű reform szerepelt, és különös tekintettel üdvözli az Európai Külügyi Szolgálat 
létrehozását.

2. Emlékeztet rá, hogy az Európai Parlament több alkalommal valódi közös, a tagállamok 
diplomáciájával teljes mértékben összeegyeztethető európai diplomácia mellett szállt 
síkra, különösen az e tekintetben 2000-ben és 2001-ben elfogadott állásfoglalásai óta.

3. Emlékeztet az Unió külső képviseletét jellemző hiányosságokra és a külügyekkel 
foglalkozó tisztviselők képzésének korlátaira, amint azt ők maguk jelezték.

4. Reméli, hogy az európai alkotmány hatályba lépését követő első éven belül megszületnek 
a magas szakmai színvonalú, állandó és az új körülményeknek megfelelő valódi európai 
diplomáciai szolgálat megszilárdításához szükséges intézkedések, amely szolgálat 
hatékonyan hozzájárul az Unió nemzetközi téren kitűzött céljainak megvalósításához.

5. Úgy véli, hogy ennek érdekében szükség van egy európai diplomata iskola létrehozására, 
amely nemcsak szakmai felkészítést nyújt az Európai Külügyi Szolgálat tisztviselői 
részére a közösségi politika területén, hanem célirányosan a diplomácia és a nemzetközi 
kapcsolatok terén biztosít képzést; ezen diplomata iskola azon tagállamok számára is 
nyitva állna, amelyek a későbbiekben kiegészítő képzést szeretnének biztosítani 
diplomatáik számára. 

6. Rámutat, hogy alapvető fontosságú a nagy tapasztalattal és múlttal rendelkező nemzeti 
diplomáciai testületek tagjai közötti kapcsolat kialakítása a nemzeti külügyi szolgálatok és 
az Európai Külügyi Szolgálat közötti hatékony kapcsolati rendszer révén; igen fontos, 
hogy a tagállamok diplomatái ideiglenes jelleggel, a számukra megfelelő feltételek mellett 
részt vehessenek az Európai Külügyi Szolgálat munkájában.

7. Szükségesnek tartja ezen kezdeményezés kihasználását a tagállamok nagykövetségei és az 
Unió harmadik országokban működő delegációi közötti koordináció és a nemzetközi 
szervezetek, különösen az ENSZ felé történő képviselet megerősítése érdekében; erre a 
külképviseleti tevékenységek magasabb fokú koherenciájának, valamint a KKBP 
láthatóságának és hatékonyságának javítása érdekében van szükség.

8. Javasolja a tagállamok nagykövetségei és az Unió delegációi közötti együttműködési 
formák további fejlesztését, aminek többnek kell lennie mint a puszta információcsere, 
valamint a különböző feladatok megosztásának és közös képviselet létrehozásának 
lehetőségét azon országok számára, amelyek így kívánják azon tagállamok misszióinak a 
delegációval történő fizikai összevonásával, amelyek így döntenek - ez hatékonyabb 
koordinációt és a költségek csökkentését eredményezné.
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9. Emlékeztet továbbá arra, hogy a tagállamok használhatják azon harmadik országokban 
működő delegációkat, ahol nem rendelkeznek diplomáciai képviselettel olyan diplomaták 
akkreditálására, akik a közösségi külpolitikához történő hozzájáruláson túl a kétoldalú 
kapcsolatok ápolásával foglalkoznának.

10. Emlékeztet, hogy az Európai Parlament több alkalommal rámutatott arra, hogy a jövőben 
nagyobb horderejű lépéseket lehetne tenni ezen a területen akár uniós nagykövetségek 
létrehozásával, amelyek a közösségi delegáció és azon tagállamok misszióiból állnának, 
amelyek képviseltetni kívánják magukat a harmadik országban.

11. Üdvözli, hogy az európai alkotmány értelmében a Bizottság korábbi delegációi az Unió 
delegációivá alakulnak, amely az új keret értelmében egyértelműen elismert nemzetközi 
jogi személyiséggel rendelkezik majd.

12. Fontosnak tartja ezen téren a delegációk az Európai Parlamenttel fenntartott szoros 
kapcsolatának biztosítását azok demokratikus elszámoltathatóság miatt; hasznos lenne, ha 
a parlamenti ellenőrzés érdekében a delegációk vezetői rendszeresen megjelennének a 
Parlament testületei előtt, ám mandátumuk megkezdése előtt ez mindenképpen szükséges 
lenne; fontos továbbá megfelelő eszközök kidolgozása, hogy a delegációk tájékoztatást és 
segítséget nyújthassanak a parlamenti képviselőknek, amennyiben azok a térségbe 
látogatnak.

13. Reméli, hogy az Európai Külügyi Szolgálat, amelynek segítséget kell nyújtania az Unió 
külügyminiszterének, szoros kapcsolatot tartson fenn a Bizottsággal annak érdekében, 
hogy a közös európai érdekeket hatékonyan tudja közvetíteni harmadik országok felé.

14. Szükségesnek tartja egy az átláthatóság, jóhiszeműség és együttműködés szellemében 
működő rendszer létrehozását, amely garantálja a Közösség és a tagállamok diplomáciai 
tevékenységeinek kiegészítő jellegét.


