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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. Odobrava izboljšave, ki so bile uvedene s Pogodbo o sprejetju Ustave za Evropo v zvezi z 
skupno zunanjo in varnostno politiko (SZVP), čeprav bi bil bolj zadovoljen z bolj 
ambiciozno reformo, še zlasti pa odobrava ustanovitev Evropske službe za zunanje 
odnose.

2. Opozarja, da je Evropski parlament večkrat pozival k pravi skupni evropski diplomaciji, v 
celoti združljivi z diplomacijo držav članic, še zlasti po sprejetju svoje resolucije v zvezi s 
tem vprašanjem leta 2000 in 2001.

3. Opozarja na pomanjkljivosti, zaradi katerih trpi zunanje zastopanje Unije, in na omejitve 
pri usposabljanju uradnikov, ki se ukvarjajo z zunanjimi odnosi, na katere so opozorili že 
sami.

4. Upa, da bodo v prvem letu po začetku veljavnosti Ustave za Evropo sprejeti nujno 
potrebni ukrepi za utrditev prave evropske diplomatske službe, ki je profesionalna, stalna 
in prilagojena novim pogojem ter lahko učinkovito prispeva k uresničevanju ciljev Unije 
na mednarodnem področju.

5. Ob upoštevanju tega verjame, da je treba ustanoviti kolegij evropske diplomacije, ki bo 
uradnikom Evropske službe za zunanje odnose zagotovil ne le tehnično usposabljanje v 
politikah Skupnosti, temveč tudi ustrezno usposabljanje v diplomaciji in mednarodnih 
odnosih; kolegij evropske diplomacije bo odprt tudi za katero koli državo članico, ki bi 
želela svojim diplomatom zagotoviti dodatno usposabljanje.

6. Poudarja izredno pomembnost vključevanja članov nacionalnih diplomatskih zborov, ki 
imajo veliko izkušenj in dolgo tradicijo, s pomočjo učinkovitega sistema povezav med 
nacionalnimi zunanjimi službami in Evropsko službo za zunanje odnose; pomembno je, 
da se diplomati držav članic lahko začasno pridružijo Evropski službi za zunanje odnose 
pod primernimi pogoji, ki jim ustrezajo.

7. Meni, da je treba izkoristiti pobudo o okrepitvi usklajevanja med veleposlaništvi držav 
članic in delegacijami Unije v tretjih državah ter mednarodnimi organizacijami – še zlasti 
Združenimi narodi; to je potrebno za zagotovitev večje doslednosti v zunanjih odnosih ter 
za izboljšanje prepoznavnosti in učinkovitosti SZVP.

8. Predlaga nadaljnje prizadevanje za razvoj različnih načinov sodelovanja med 
veleposlaništvi držav članic in delegacijami Unije poleg izmenjave informacij, zlasti ob 
upoštevanju možnosti delitve določenih nalog in celo uvedbe skupnega zastopanja držav 
članic, ki si to želijo, z združitvijo njihovih delegacij na istem mestu kot delegacija Unije, 
da bi dosegli boljše usklajevanje in manjše stroške.

9. Opozarja tudi, da lahko države članice uporabijo delegacije v tretjih državah, kjer nimajo
diplomatskega predstavništva, da bi v te države poslale svoje diplomate, ki bi poleg tega, 
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da bi pomagali izboljšati zunanjo politiko Skupnosti, lahko tudi ohranjali dvostranske 
odnose.

10. Ugotavlja, da je Evropski parlament večkrat opozoril, da bi lahko v prihodnje na tem 
področju sprejeli bolj ambiciozne ukrepe z ustanovitvijo veleposlaništev Unije, ki bi 
vključevala delegacijo Skupnosti in delegacije držav članic, ki želijo biti prisotne v 
zadevni tretji državi.

11. Odobrava dejstvo, da bodo po Ustavi za Evropo prejšnje delegacije Komisije postale 
delegacije Unije, ki bo po novem okviru imela posebej priznano mednarodno pravno 
osebnost.

12. Ob upoštevanju tega meni, da je pomembno zagotoviti tesno povezanost med 
delegacijami in Evropskim parlamentom, da bi zagotovili njihovo demokratično 
odgovornost; vodje delegacij bi se morali redno predstavljati pred parlamentarnimi telesi 
in vsekakor pred zasedbo položaja za zagotovitev parlamentarnega nadzora; pomembno je 
tudi razviti primerna sredstva, s katerimi bi delegacije lahko zagotavljale podatke in 
pomoč članom parlamenta, ko obiščejo njihovo območje.

13. Upa, da bo Evropska služba za zunanje odnose, ki mora pomagati ministru za zunanje 
zadeve Unije, ostala tesno povezana s Komisijo, da bo lahko učinkovito ohranjala skupne
evropske interese v tretjih državah.

14. Meni, da je nujno ustanoviti sistem, ki bi ga odlikovala preglednost, dobra vera in duh 
sodelovanja, za zagotovitev usklajenosti diplomatskih dejavnosti Skupnosti in držav 
članic.


