
PA\553342SK.doc PE 353.440v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre zahraničné veci

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2004/2207(INI)

18.1.2005

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre zahraničné veci

pre Výbor pre ústavné veci

o inštitucionálnych aspektoch vytvorenia Európskeho útvaru pre vonkajšiu 
činnosť
(2004/2207(INI))

Navrhovateľ(*): Gerardo Galeote Quecedo

(*) Rozšírená spolupráca medzi výbormi



PA\553342SK.doc PE 353.440v01-00

SK

PA_NonLeg



PA\553342SK.doc PE 353.440v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci žiada Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor prijal do 
svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. víta zlepšenia, ktoré zaviedla Zmluva o Ústave pre Európu s ohľadom na spoločnú 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP), hoci by dal prednosť odvážnejšej reforme a 
víta najmä vytvorenie Európskeho útvaru pre vonkajšiu činnosť,

2. poukazuje na skutočnosť, že Európsky parlament sa opakovane dovolával skutočnej 
spoločnej európskej diplomacie, ktorá by bola plne zlučiteľná s diplomaciou členských 
štátov, najmä po prijatí jeho uznesení o tejto otázke v rokoch 2000 a 2001, 

3. poukazuje na nedostatky, ktorými trpí vonkajšie zastupovanie Únie, a obmedzenia v rámci 
prípravy úradníkov zaoberajúcich sa vonkajšími vzťahmi, na ktoré upozornili samotní 
úradníci,

4. dúfa, že v priebehu prvého roka po nadobudnutí platnosti Zmluvy o Ústave pre Európu 
budú prijaté nevyhnutné opatrenia na posilnenie skutočnej európskej diplomatickej 
služby, ktorá bude odbornou, trvalou službou prispôsobenou novým podmienkam a ktorá 
účinne prispeje k dosiahnutiu cieľov Únie na medzinárodnom poli,

5. vzhľadom na túto skutočnosť je nutné vytvoriť vysokú školu európskej diplomacie, ktorá 
poskytne úradníkom Európskeho útvaru pre vonkajšiu činnosť nielen odbornú prípravu v 
oblasti politík Spoločenstva, ale aj primeranú prípravu v oblasti diplomacie a 
medzinárodných vzťahov; vysoká škola európskej diplomacie bude prístupná 
akémukoľvek členskému štátu, ktorého úmyslom bude poskytnúť svojim diplomatom 
dodatočnú prípravu,

6. zdôrazňuje veľký význam zapojenia členov vnútroštátnych diplomatických zborov, ktorí 
disponujú rozsiahlymi skúsenosťami a dlhodobými tradíciami, prostredníctvom účinného 
systému väzieb medzi vnútroštátnymi vonkajšími službami a Európskym útvarom pre 
vonkajšiu činnosť; je dôležité, aby diplomati z členských štátov mali možnosť dočasne 
vstúpiť do Európskeho útvaru pre vonkajšiu činnosť za primeraných podmienok, ktoré by 
im vyhovovali,

7. považuje za nevyhnutné profitovať z tejto iniciatívy, aby sa posilnila koordinácia medzi 
veľvyslanectvami členských štátov a delegáciami Únie v tretích krajinách a v rámci 
medzinárodných organizácií - predovšetkým v rámci OSN; je to potrebné na zabezpečenie 
väčšej súdržnosti krokov vonkajšej činnosti a na posilnenie účinnosti a zvýšenie 
viditeľnosti SZBP,

8. navrhuje, aby sa pokračovalo v úsilí o vypracovanie rôznych metód spolupráce medzi 
veľvyslanectvami členských štátov a delegáciami Únie v rámci výmeny informácií, najmä 
vzhľadom na možnosť rozdelenia určitých úloh a dokonca zavedenia spoločného 
zastúpenia členských štátov, ktoré si to želajú, tým, že ich misie budú mať rovnaké sídlo 
ako delegácia Únie, s cieľom dosiahnuť lepšiu koordinácia a znížiť náklady,
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9. poukazuje tiež na to, že členské štáty môžu využiť delegácie v tretích krajinách, v ktorých 
nemajú diplomatické zastúpenie, na vyslanie svojich diplomatov do týchto krajín, aby tak 
okrem pomoci pri posilňovaní zahraničnej politiky Spoločenstva mohli pracovať na 
udržiavaní bilaterálnych vzťahov,

10. berie na vedomie, že Európsky parlament opakovane poukázal na to, že v budúcnosti bude 
potrebné prijať ambicióznejšie opatrenia v tejto oblasti, vytváraním veľvyslanectiev Únie, 
ktoré by pozostávali z delegácie Spoločenstva a misií členských štátov, ktoré si želajú mať 
zastúpenie v príslušnej tretej krajine,

11. víta skutočnosť, že v súlade s Ústavou pre Európu sa bývalé delegácie Komisie stanú 
delegáciami Únie, ktorým sa podľa nového rámca výslovne udelí medzinárodná právna 
subjektivita,

12. považuje za dôležité zabezpečiť v tejto súvislosti úzke väzby medzi delegáciami a 
Európskym parlamentom v záujme zaistenia ich demokratickej zodpovednosti; od 
vedúcich delegácií sa bude požadovať, aby pravidelne vystúpili pred parlamentnými 
orgánmi, vždy pred nástupom do funkcie, s cieľom zabezpečiť parlamentnú kontrolu; je 
tiež dôležité vytvoriť primerané prostriedky na to, aby delegácie mohli poskytnúť 
poslancom Parlamentu informácie a pomoc pri ich návšteve danej oblasti,

13. dúfa, že Európsky útvar pre vonkajšiu činnosť, ktorého úlohou je pomáhať ministrovi 
zahraničných vecí Únie, ostane organicky spojený s Komisiou, aby tak mohol účinne hájiť 
spoločné európske záujmy v tretích krajinách,

14. považuje za nevyhnutné vytvoriť systém vyznačujúci sa transparentnosťou, dobrým 
úmyslom vierou a duchom spolupráce, ktorý zabezpečí, aby sa diplomatická činnosť Únie 
a členských štátov navzájom harmonicky dopĺňali.


