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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar de förbättringar som införts i fördraget om upprättande 
av en konstitution för Europa i fråga om den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken (GUSP), även om parlamentet hade föredragit en ambitiösare reform, 
och välkomnar i synnerhet inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder.

2. Europaparlamentet påminner om att parlamentet vid upprepade tillfällen begärt att det 
skapas en verklig gemensam diplomati för EU, som är fullständigt förenlig med 
medlemsstaternas diplomati. Detta framfördes bland annat i parlamentets resolutioner i 
detta ämne under 2000 och 2001.

3. Europaparlamentet påminner om de brister som förekommit i EU:s 
utrikesrepresentation, och den bristande utbildning som de tjänstemän har som arbetar 
med utrikesförbindelser, vilket de även berättar själva.

4. Europaparlamentet hoppas att man redan under det första året efter den nya 
konstitutionens ikraftträdande kommer att vidta de åtgärder som behövs för att 
konsolidera en verklig avdelning för EU-diplomati som är professionell, stadigvarande 
och anpassad efter de nya förutsättningarna, och som på ett effektivt sätt kan bidra till 
att uppfylla EU:s målsättningar på det internationella området.

5. Europaparlamentet anser att man därför måste inrätta en europeisk diplomatskola som 
kan ge tjänstemännen vid den europeiska avdelningen för yttre åtgärder både 
fackkunskaper om gemenskapens politikområden och en diplomatutbildning i egentlig 
mening och utbildning i internationella relationer. Denna diplomatskola skulle också 
kunna vara öppen för de medlemsstater som eventuellt vill ge några av sina diplomater 
fortbildning.

6. Europaparlamentet betonar vikten av att kontakter knyts med de nationella 
diplomaterna, som har stor erfarenhet och lång tradition bakom sig, genom ett effektivt
kontaktsystem mellan de nationella diplomattjänsterna och den europeiska avdelningen 
för yttre åtgärder. Man måste se till att medlemsstaternas diplomater under en begränsad 
period kan tjänstgöra vid den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, under de villkor 
som de finner lämpliga.

7. Europaparlamentet anser att detta initiativ måste utnyttjas för att man skall kunna 
förbättra samordningen mellan medlemsstaternas ambassader och EU:s delegationer i 
tredje länder och i de internationella organisationerna - i synnerhet FN. Detta är 
nödvändigt för att uppnå en bättre samstämdhet i de yttre åtgärderna och för att göra 
GUSP synligare och effektivare.

8. Europaparlamentet föreslår att man fortsätter att utarbeta olika samarbetsmetoder 
mellan medlemsstaternas ambassader och EU:s delegationer, vilka bör omfatta mycket 
mer än bara informationsutbyte. I synnerhet bör det bli möjligt att dela vissa uppgifter 
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mellan sig och att ha en gemensam representation för de medlemsstater som så önskar, 
genom att de länder som vill samlar sina uppdrag på den plats där delegationen har sin 
verksamhet, vilket skulle resultera i en bättre samordning och en kostnadsminskning.

9. Europaparlamentet påpekar också att medlemsstaterna kan använda sig av 
delegationerna i de tredje länder där de inte har någon diplomatisk representation, och 
kan skicka dit sina diplomater för att dels bidra till att stärka gemenskapens 
utrikespolitik, dels arbeta med upprätthållandet av de bilaterala relationerna.

10. Europaparlamentet påminner om att parlamentet vid upprepade tillfällen har pekat på att 
det i framtiden kan vidtas ambitiösare åtgärder på detta område, bland annat genom att 
inrätta EU-ambassader som skulle bestå av gemenskapsdelegationen och uppdragen 
från de medlemsstater som vill vara närvarande i det aktuella tredje landet.

11. Europaparlamentet välkomnar att man i den nya konstitutionen kallar kommissionens 
tidigare delegationer för unionens delegationer, som genom de nya bestämmelserna blir 
en internationell och uttryckligen erkänd juridisk person.

12. Europaparlamentet anser det vara viktigt att i detta sammanhang se till att det finns nära 
förbindelser mellan delegationerna och Europaparlamentet för att på så sätt garantera 
deras demokratiska ansvar. Man bör se till att delegationscheferna regelbundet infinner 
sig hos parlamentets organ, åtminstone innan de tillträder sina tjänster, i syfte att 
garantera den parlamentariska kontrollen. Man bör också utarbeta metoder för hur 
delegationerna skulle kunna informera och bistå de parlamentsledamöter som kommer 
på besök i området.

13. Europaparlamentet hoppas att den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, som skall 
bistå unionens utrikesminister, kommer att vara knuten till kommissionens organisation 
så att den på ett effektivt sätt kommer att kunna värna EU:s gemensamma intressen i 
tredje länder.

14. Europaparlamentet anser att man måste inrätta ett system som präglas av insyn, lojalitet 
och samarbetsanda, och som garanterar en komplementaritet mellan gemenskapens och 
medlemsstaternas respektive diplomatiska arbete.


