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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwelkomt de verbeteringen die door het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor 
Europa tot stand zijn gekomen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB) - ook al zou een nog ambitieuzere hervorming verkieslijk zijn 
geweest - , en spreekt met name zijn waardering uit voor de oprichting van de Europese 
dienst voor extern optreden;

2. herinnert eraan dat het Europees Parlement herhaaldelijk heeft aangedrongen op een 
werkelijke gemeenschappelijke Europese diplomatieke dienst die volledig vergelijkbaar 
zou zijn met de diplomatieke diensten van de lidstaten, met name sinds de goedkeuring 
van zijn resoluties over dit onderwerp in 2000 en 2001;

3. herinnert eraan dat de externe vertegenwoordiging van de Unie lacunes vertoont, en dat de 
opleiding van de ambtenaren die zich met buitenlandse betrekkingen bezighouden, 
tekortschiet, zoals zij zelf aangeven;

4. hoopt dat in het eerste jaar na de inwerkingtreding van de grondwet voor Europa de 
nodige stappen worden ondernomen ter oprichting van een werkelijke Europese 
diplomatieke dienst met een professioneel en permanent karakter, die is toegesneden op de 
nieuwe omstandigheden en op doeltreffende wijze kan bijdragen tot het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie op internationaal vlak;

5. acht het hiertoe nodig een Europese school voor diplomatie op te richten die toekomstige 
functionarissen van de Europese dienst voor extern optreden niet alleen een technische 
voorbereiding op het gebied van de beleidsterreinen van de Unie biedt, maar ook een 
opleiding op het gebied van diplomatie en internationale betrekkingen; een dergelijke 
diplomatenschool zou ook toegankelijk moeten zijn voor lidstaten die hun diplomaten een 
aanvullende opleiding willen bieden;

6. wijst erop dat het van het grootste belang is om de leden van de nationale diplomatieke 
diensten, met hun grote ervaring en lange traditie, via een doeltreffend systeem van 
dwarsverbindingen tussen de nationale diplomatieke diensten en de Europese dienst voor 
extern optreden, bij deze laatste te betrekken; acht het van belang dat diplomaten uit de 
lidstaten tijdelijk en onder adequate omstandigheden werkzaam kunnen zijn bij de 
Europese dienst voor extern optreden;

7. acht het nodig deze impuls te benutten om de coördinatie tussen de ambassades van de 
lidstaten en de delegaties van de Unie in derde landen en bij internationale organisaties -
met name bij de Verenigde Naties - te versterken; op deze wijze kan voor meer coherentie 
in het extern optreden van de EU en voor grotere zichtbaarheid en efficiency van het 
GBVB worden gezorgd;

8. stelt voor te blijven werken aan verschillende manieren van samenwerking tussen de 
ambassades van de lidstaten en de delegaties van de Unie, die verder gaan dan de 
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uitwisseling van informatie, met name wat betreft de mogelijkheid om bepaalde taken te 
delen en de inrichting van een gemeenschappelijke vertegenwoordiging van degene die dit 
wensen, door middel van samenvoeging van de ambassades van de lidstaten en de 
delegaties, hetgeen betere coördinatie en lagere kosten zou opleveren;

9. wijst er tevens op dat de lidstaten gebruik kunnen maken van de delegaties in derde landen 
waar zij zelf geen diplomatieke vertegenwoordiging hebben, om aldaar een van hun 
diplomaten te stationeren, die dan niet alleen een bijdrage tot het gemeenschappelijke 
buitenlands beleid kan leveren, maar zich ook kan inzetten voor het onderhouden van de 
bilaterale betrekkingen;

10. herinnert eraan dat het Europees Parlement reeds herhaaldelijk heeft opgemerkt dat er in 
de toekomst ambitieuzere stappen op dit gebied zouden kunnen worden ondernomen, 
zoals de oprichting van ambassades van de Unie, waarin de delegaties van de 
Gemeenschap en de vertegenwoordigingen van de lidstaten die in een derde land 
aanwezig willen zijn, worden geïntegreerd;

11. acht het een goede zaak dat de vroegere delegaties van de Commissie door de grondwet 
voor Europa tot delegaties van de Unie worden, die volgens het nieuwe kader een 
internationaal uitdrukkelijk erkende rechtspersoon vormen;

12. acht het in dit verband van groot belang om nauwe banden aan te brengen tussen de 
delegaties en het Europees Parlement, met het oog op hun democratische 
verantwoordelijkheid; de hoofden van delegaties zouden moeten worden verzocht 
regelmatig voor parlementaire instanties te verschijnen, en in ieder geval alvorens zij hun 
post bezetten, teneinde parlementaire controle te waarborgen; tevens is het belangrijk dat 
er adequate middelen worden ontwikkeld waarmee de delegaties de EP-leden die de regio 
bezoeken van informatie en assistentie kunnen voorzien;

13. hoopt dat de Europese dienst voor extern optreden, die de minister van Buitenlandse 
Zaken van de Unie terzijde moet staan, met de Commissie organisch verbonden zal 
blijven, zodat de dienst de gemeenschappelijke Europese belangen efficiënt in derde 
landen kan behartigen;

14. acht het tot slot noodzakelijk een systeem te ontwikkelen dat gekenmerkt wordt door 
transparantie, loyaliteit en een coöperatieve sfeer, en dat ervoor zorgt dat de diplomatieke 
activiteiten van de Gemeenschap en die van de lidstaten elkaar aanvullen.


