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SUGESTIE

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Konstytucyjnej, właściwej dla tej 
sprawy, o naniesienie w swoim projekcie rezolucji następujących sugestii:

1. z zadowoleniem przyjmuje ulepszenia wprowadzone przez Traktat ustanawiający 
Konstytucję Europejską w odniesieniu do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZB), chociaż wolałaby widzieć bardziej ambitną reformę, oraz ze szczególnym 
zadowoleniem przyjmuje utworzenie europejskiej służby działań zewnętrznych.

2. podkreśla fakt, iż Parlament Europejski wielokrotnie nawoływał do utworzenia 
prawdziwie wspólnej europejskiej dyplomacji, w pełni odpowiadającej dyplomacji Państw 
Członkowskich, w szczególności w następstwie przyjęcia rezolucji Parlamentu w tej 
sprawie w latach 2000 i 2001.

3. podkreśla wady, jakie ma zagraniczne przedstawicielstwo Unii i ograniczenia w szkoleniu 
urzędników zajmujących się kontaktami zagranicznymi, na które oni sami zwracają 
uwagę.

4. ma nadzieję, że w ciągu pierwszego roku po wejściu w życie Konstytucji Europejskiej 
zostaną podjęte środki konieczne dla wzmocnienie prawdziwej europejskiej służby 
dyplomatycznej, która będzie służbą zawodową, stałą i dostosowaną do nowych 
warunków i która będzie mogła skutecznie przyczynić się do osiągania celów Unii na 
arenie międzynarodowej.

5. w związku z tym uważa za konieczne utworzenie kolegium dyplomacji europejskiej, które 
zapewni urzędnikom europejskiej służby działań zewnętrznych nie tylko szkolenie 
techniczne w zakresie polityk wspólnotowych, ale także odpowiednie szkolenie w 
dziedzinie dyplomacji i stosunków międzynarodowych; Kolegium Dyplomacji 
Europejskiej byłoby także otwarte dla Państw Członkowskich chcących zapewnić swoim 
dyplomatom dodatkowe szkolenie.

6. podkreśla ogromne znaczenie zaangażowania członków krajowych korpusów 
dyplomatycznych, posiadających bogate doświadczenie i długą tradycję, poprzez 
skuteczny system powiązań między krajowymi służbami zagranicznymi i europejską 
służbą działań zewnętrznych; ważne jest, aby dyplomaci z Państw Członkowskich mogli 
czasowo wstąpić do europejskiej służby działań zewnętrznych na odpowiednich 
warunkach, które będą im odpowiadać. 

7. uważa za konieczne wykorzystanie tej inicjatywy do rozwoju współpracy między 
ambasadami Państw Członkowskich i delegaturami Unii w państwach trzecich i przy 
organizacjach międzynarodowych – w szczególności ONZ; jest to konieczne do 
zapewnienia, by działania zewnętrzne były bardziej spójne a WPZB bardziej zauważalna i 
skuteczniejsza.

8. proponuje prowadzenie stałych działań w celu opracowania różnych metod współpracy 
między ambasadami Państw Członkowskich i delegaturami Unii, wykraczających poza 
wymianę informacji, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wspólnego 
wykonywania niektórych zadań, a nawet wprowadzenia wspólnego przedstawicielstwa 
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niektórych Państw Członkowskich, które sobie tego życzą, poprzez połączenie ich misji w 
tych samych miejscach, w których znajduje się delegatura Unii, w celu zapewnienia 
lepszej koordynacji i niższych kosztów.

9. podkreśla także fakt, iż Państwa Członkowskie mogą wykorzystywać delegatury w 
państwach trzecich, w których nie mają swoich przedstawicielstw dyplomatycznych, w 
celu wysyłania swoich dyplomatów do tych krajów, aby oprócz wspierania rozwoju 
wspólnotowej polityki zagranicznej mogli oni także pracować na rzecz utrzymania 
stosunków dwustronnych.

10. zauważa, że Parlament Europejski wielokrotnie wskazywał, iż w przyszłości można 
będzie podjąć bardziej ambitne kroki w tej dziedzinie, w drodze ustanowienia ambasad 
UE, które składałyby się z delegatury Wspólnoty i misji Państw Członkowskich, które 
chcą mieć swoją placówkę w danym państwie trzecim.

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż na mocy Konstytucji Europejskiej dawne 
przedstawicielstwa Komisji staną się delegaturami Unii, które w nowym systemie będą 
miały jednoznacznie uznaną międzynarodową osobowość prawną. 

12. w związku z tym uznaje za ważne zapewnienie bliskich stosunków między delegaturami i 
Parlamentem Europejskim w celu zapewnienia ich demokratycznej rozliczalności; 
szefowie delegatur powinni regularnie pojawiać się przed organami parlamentarnymi, a 
każdym razie przed objęciem swoich placówek, w celu zapewnienia kontroli 
parlamentarnej; ważne jest także stworzenie odpowiednich środków umożliwiających 
delegaturom dostarczanie informacji i pomocy posłom Parlamentu Europejskiego, gdy 
odwiedzają oni dany obszar.

13. ma nadzieję, że europejska służba działań zewnętrznych, która ma wspierać ministra 
spraw zagranicznych Unii, pozostanie organicznie związana z Komisją, aby mogła 
skutecznie popierać wspólne europejskie interesy w państwach trzecich.

14. uznaje za ważne ustanowienie systemu działającego przejrzyście, w dobrej wierze i w 
duchu współpracy, który zapewni, iż działania dyplomatyczne Wspólnoty i Państw 
Członkowskich będą ze sobą harmonijnie współgrały.


