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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. Džiaugiasi Sutartyje dėl Konstitucijos Europai padarytais patobulinimais bendros užsienio 
ir saugumo politikos (BUSP) srityje, nors būtų siekęs platesnio užmojo reformos, ir ypač 
džiaugiasi Europos išorės veiksmų tarnybos sukūrimu.    

2. Primena, kad Europos Parlamentas ne kartą reikalavo tikros bendros Europos 
diplomatijos, kuri visiškai atitiktų valstybių narių diplomatiją, ypač 2000 ir 2001 m. 
priėmus su šiuo klausimu susijusias rezoliucijas.

3. Primena Sąjungos atstovavimo užsienyje ir užsienio reikalų srityje dirbančių pareigūnų 
mokymo trūkumus, į kuriuos jie patys atkreipė dėmesį. 

4. Tikisi, kad per metus nuo Konstitucijos Europai įsigaliojimo bus imtasi reikiamų 
priemonių, kad būtų įtvirtinta tikra Europos diplomatinė tarnyba ir ji bus profesionali, 
nuolatinė ir atitinkanti naujas aplinkybes bei galinti veiksmingai prisidėti siekiant 
Sąjungos tikslų tarptautinėje sferoje.  

5. Mano, kad tam reikia įkurti Europos diplomatijos mokyklą, kuri teiktų Europos išorės 
veiksmų tarnybos pareigūnams ne tik su Bendrijos politika susijusį techninį parengimą, 
bet ir deramą parengimą diplomatijos ir tarptautinių santykių srityje;  Europos 
diplomatijos mokykla būtų atvira ir visoms valstybėms narėms, norinčios suteikti 
papildomą lavinimą savo diplomatams.Pabrėžia, kad labai svarbu įtraukti daug patirties ir 
ilgas tradicijas turinčių atskirų šalių diplomatinių korpusų narius, pasitelkus veiksmingą
atskirų šalių užsienio tarnybų ir Europos išorės veiksmų tarnybos ryšių sistemą; svarbu 
užtikrinti, kad valstybių narių diplomatai jiems tinkamomis sąlygomis galėtų laikinai 
dalyvauti Europos išorės veiksmų tarnybos veikloje. 

7. Mano, kad reikia pasinaudoti šia iniciatyva stiprinant valstybių narių ambasadų ir 
Sąjungos delegacijų trečiosiose šalyse ir tarptautinėse organizacijose, ypač Jungtinėse 
Tautose, koordinavimą; tai būtina siekiant užtikrinti didesnį išorės veiksmų nuoseklumą ir 
padidinti BUSP matomumą ir veiksmingumą.

8. Siūlo toliau vystyti įvairių valstybių narių ambasadų ir Sąjungos delegacijų 
bendradarbiavimo būdus, kad šios ne tik keistųsi informacija, bet ir išnaudotų galimybę 
pasidalyti tam tikromis užduotimis, o norinčios valstybės narės – netgi įkurti bendrą 
atstovybę, suburdamos savo misijas į vieną vietą kartu su Sąjungos delegacija; mano, kad 
taip būtų pagerintas koordinavimas ir sumažintos sąnaudos.

9. Taip pat primena, kad valstybės narės gali naudotis delegacijomis trečiosiose šalyse, 
kuriose jos neturi savo diplomatinės atstovybės, kad galėtų išsiųsti į tas šalis savo 
diplomatus, kurie ne tik prisidėtų stiprinant bendrą užsienio politiką, bet ir tvirtintų 
dvišalius santykius.

10. Primena, kad Europos Parlamentas jau ne kartą pabrėžė, jog ateityje šioje srityje būtų 
galima imtis platesnio užmojo priemonių ir įsteigti Sąjungos ambasadas, kurias sudarytų 
Bendrijos delegacija ir toje trečiojoje šalyje norinčių turėti savo atstovus valstybių narių 
misijos. 
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11. Džiaugiasi tuo, kad pagal Konstituciją Europai buvusios Komisijos delegacijos taps 
Sąjungos delegacijomis, kurioms pagal naująsias nuostatas yra aiškiai pripažintas 
tarptautinis juridinio asmens statusas.

12. Mano, kad šiuo požiūriu svarbu užtikrinti glaudžius delegacijų ryšius su Europos 
Parlamentu, kad būtų galima užtikrinti jų demokratinę atskaitomybę; reikėtų reikalauti, 
kad siekiant užtikrinti parlamentinę kontrolę Parlamento instancijos reguliariai išklausytų 
delegacijų vadovus, bent prieš jiems pradedant eiti pareigas;  be to, svarbu, sukurti 
tinkamas priemones, kad delegacijos galėtų suteikti Parlamento nariams informaciją ir 
padėti jiems lankantis tame regione.

13. Tikisi, kad Europos išorės veiksmų tarnyba, kurios paskirtis – padėti Sąjungos užsienio 
reikalų ministrui, liks neatsiejamai susijusi su Komisija, kad trečiosiose šalyse galėtų 
veiksmingai puoselėti bendrus Europos interesus. 

14. Mano, kad reikia įkurti skaidrią ir patikimą bendradarbiavimu grįstą sistemą, kuri 
užtikrintų, kad Bendrijos ir valstybių narių diplomatiniai veiksmai vieni kitus papildytų. 


