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PRIEKŠLIKUMI

Ārlietu komiteja aicina Konstitucionālo jautājumu komiteju kā atbildīgo komiteju tās 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē uzlabojumus, ko kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) jomā 
ieviesa ar Konstitūcijas Eiropai Līgumu, lai gan gribētu redzēt vēl tālākejošākas reformas, 
un īpaši atzinīgi vērtē Eiropas Ārlietu dienesta izveidošanu;

2. norāda, ka Eiropas Parlaments ir atkārtoti aicinājis izstrādāt patiesi kopēju Eiropas 
diplomātiju, kas pilnībā saskanētu ar dalībvalstu diplomātiju, it īpaši rezolūcijām, ko 
pieņēma par šo tematu 2000. un 2001. gadā;

3. norāda uz trūkumiem Eiropas Savienības ārējā pārstāvniecībā un ierobežotajām iespējām 
apmācīt ārējo attiecību jomā strādājošos ierēdņus, uz ko viņi paši ir vērsuši uzmanību;

4. cer, ka pirmā gada laikā pēc Konstitūcijas Eiropai stāšanās spēkā tiks veikti nepieciešamie 
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pasākumi, lai konsolidētu patiesu Eiropas diplomātijas dienestu, kas ir profesionāls, 
pastāvīgs un atbilstošs jaunajiem apstākļiem, un kas var palīdzēt efektīvi sasniegt Eiropas 
Savienības mērķus starptautiskajā arēnā;

5. ņemot vērā iepriekšminēto, ir pārliecināts, ka jānodibina Eiropas Diplomātijas koledža, 
kas Eiropas Ārlietu dienesta darbiniekiem sniegs ne vien tīri tehniskas zināšanas par 
Kopienas dažādajām politikas jomām, bet nodrošinās arī atbilstīgu apmācību par 
diplomātijas un starptautisko attiecību jautājumiem; Eiropas Diplomātijas koledža būtu 
pieejama jebkurai dalībvalstij, kas vēlas papildus apmācīt savus diplomātus;

6. uzsver, cik svarīgi ir iesaistīt dalībvalstu diplomātiskā korpusa locekļus, kuriem ir liela 
pieredze un ilgas tradīcijas, izmantojot efektīvu sakaru sistēmu starp dalībvalstu Ārlietu 
dienestiem un Eiropas Ārlietu dienestu; ir svarīgi, lai dalībvalstu diplomāti ar sev 
piemērotiem nosacījumiem uz laiku varētu piedalīties kopējā Eiropas Ārlietu dienesta 
darbā;

7. uzskata, ka jāizmanto šis ierosinājums veicināt koordināciju starp dalībvalstu 
vēstniecībām un Eiropas Savienības pārstāvniecībām ārpuskopienas valstīs un 
starptautiskajās organizācijās - īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijā; tas jādara, lai 
nodrošinātu ārējās darbības lielāku konsekvenci un palielinātu KĀDP redzamību un 
efektivitāti;

8. ierosina, ka ir jāturpina centieni pilnveidot dalībvalstu vēstniecību un ES pārstāvniecību 
sadarbības metodes, lai tās neaprobežotos vienīgi ar informācijas apmaiņu, īpašu 
uzmanību veltot kopīgai konkrētu uzdevumu veikšanai un pat izveidojot kopīgas 
pārstāvniecības ar dalībvalstīm, kas to vēlas; šīs pārstāvniecības atrastos kopīgās telpās, 
tādā veidā uzlabojot koordināciju un samazinot izdevumus;

9. norāda arī uz to, ka dalībvalstis var izmantot ES pārstāvniecības ārpuskopienas valstīs, kur 
tām nav diplomātiskās pārstāvniecības, lai nosūtītu diplomātus uz šīm valstīm, tā ka līdz 
ar atbalstu Kopienas ārpolitikai viņi var darboties pie divpusēju attiecību uzturēšanas;

10. atzīmē, ka Eiropas Parlaments vairākkārt ir norādījis uz to, ka nākotnē šajā jomā varētu 
iekļaut vēl tālākejošākus pasākumus, izveidojot Eiropas Savienības vēstniecības, kas 
sastāvētu no Kopienas pārstāvniecībām un to dalībvalstu pārstāvniecībām, kas vēlas, lai 
attiecīgajā ārpuskopienas valstī būtu savi pārstāvji;

11. izsaka gandarījumu, ka atbilstīgi Konstitūcijai Eiropai Komisijas pastāvošās 
pārstāvniecības kļūs par Eiropas Savienības parstāvniecībām, kas saskaņā ar jauno shēmu 
iegūs nepārprotamu starptautiski atzītu juridisku statusu;

12. uzskata par svarīgu šajā sakarā nodrošināt ciešas saiknes starp pārstāvniecībām un Eiropas 
Parlamentu, lai nodrošinātu pārstāvniecību demokrātisko atbildību un Parlamenta kontroli 
pār tām; pārstāvniecību vadītājiem regulāri jāierodas Parlamenta struktūrvienībās, jebkurā 
gadījumā vēl pirms stāšanās amatā; svarīgi ir arī attīstīt atbilstošus līdzekļus, lai 
pārstāvniecības varētu sniegt informāciju un palīdzību Parlamenta deputātiem, kad viņi 
apmeklē konkrēto reģionu;

13. cer, ka Eiropas Ārlietu denests, kam ir jāpalīdz Eiropas Savienības Ārlietu ministram, 
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paliks strukturāli sistīts ar Komisiju, lai tas var efektīvi aizstāvēt Eiropas Savienības 
kopējās intereses ārpuskopienas valstīs;

14. uzskata, ka jāizveido sistēma, kam ir raksturīga pārredzamība, liela ticība un sadarbības 
gars, kas nodrošinās, lai Kopienas un dalībvalstu diplomātiskās darbības savstarpēji 
saskanītu.


