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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o institucionálních aspektech vytvoření evropského útvaru pro zahraniční činnost
(2004/2207(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 2, 3, 6 odstavce 4 a 20 Smlouvy o Evropské Unii,

– s ohledem na čl. I-3 odst. 4, články I-7, I-16, I-28, I-40 a III-296 Smlouvy o Ústavě pro 
Evropu,

– s ohledem na prohlášení č. 24 konference zástupců vlád a členských států ke článku III-
296 Smlouvy o Ústavě pro Evropu uvedené v dodatku k závěrečnému aktu mezivládní 
konference o Smlouvě o Ústavě pro Evropu ze dne 29. října 20041 ,

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. září 2000 o společné evropské 
diplomacii2,

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. června 2001 ke sdělení Komise 
Radě a Evropskému parlamentu o vývoji útvaru pro zahraniční činnost3,

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. ledna 2005 o Smlouvě o Ústavě 
pro Evropu, zvláště na bod 3 písmeno d)4,

– s ohledem na závěry Evropské Rady ze dne 16. a 17. prosince 2004,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Výboru pro zahraniční 
věci (A6- ...),

vzhledem k tomu že:

A. podle smluv a jurisdikce Evropského soudního dvora, které uznávají právo orgánů 
Evropského společenství na samostatné organizování, zřídila Komise s výhledem 
na rozšíření objemu zahraničního obchodu Společenství četné delegace ve třetích zemích 
a při mezinárodních organizacích; Rada provozuje dvě kontaktní místa při OSN 
v New Yorku a v Ženevě,

B. sloučení těchto zařízení, popř. jejich přeměna na společná zastoupení Rady a Komise by 
bylo jistě podle platného práva přípustné, neboť Rada a Komise již jsou podle 
Maastrichtské smlouvy ve znění Niceské smlouvy zodpovědné za konzistenci všech 
zahraničně politických opatření Unie týkajících se zahraniční, bezpečnostní, hospodářské 
a rozvojové politiky a mají v tomto směru spolupracovat,

  
1 Úř. věst. C 310, 16.12.2004, s. 420.  
2 Úř. věst. C 135, 7.5.2001, s. 35.  
3 Úř. věst. C 53 E, 28.2.2002, s. 390.  
4 Přijaté texty P6_TA_(2005)0004.  
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C. tato stávající síť, která má asi pět tisíc pracovníků, je jedním ze základů pro vytvoření 
evropského útvaru pro zahraniční činnost Unie,

D. pokud Smlouva o Ústavě pro Evropu (dále jen „Ústava“) vstoupí dle předpokladů v 
listopadu 2006 v platnost, bude „ministr zahraničních věcí Unie“ (dále jen „ministr 
zahraničních věcí“) zodpovědný za konzistenci zahraničního obchodu Unie; v souladu 
s tímto úkolem převezme jako místopředseda Komise kompetence v oblasti zahraničních 
vztahů a z pověření Rady bude zároveň provádět společnou zahraniční a bezpečnostní 
politiku („dvojí úřad“),

E. ministr zahraničních věcí se bude při plnění svých úkolů opírat o evropský útvar pro 
zahraniční činnost (dále jen „EÚZČ“), ke kterému budou příslušet úředníci generálního 
ředitelství Rady a Komise i delegovaní pracovníci národních diplomatických služeb,

F. podle smlouvy o sloučení orgánů Společenství z roku 1967 spadají úředníci a zaměstnanci 
Společenství pod „jedinou administrativu těchto Společenství“, přičemž orgány vystupují 
pouze jako orgány oprávněné ke jmenování,

G. o organizaci a způsobu práce EÚZČ rozhodne Rada na návrh ministra zahraničních věcí 
po vyslechnutí Evropského parlamentu a po schválení Komisí vydáním evropského 
rozhodnutí, jakmile vstoupí Ústava v platnost,

H. podpisem Ústavy dne 29. října 2004 v Římě se členské státy dle mezinárodního práva 
zavázaly, že se zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit nabytí platnosti Ústavy,

I. vlády členských států se navíc v prohlášení k závěrečnému aktu mezivládní konference 
zavázaly, že generální tajemník Rady a vysoký představitel pro společnou zahraniční 
a bezpečnostní politiku, Komise a členské státy zahájí přípravné práce týkající se EÚZČ, 
jakmile bude podepsána Ústava,

J. Evropská Rada vyzvala v prosinci 2004 generálního tajemníka Rady a vysokého 
představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku spolu s Komisí, aby pro 
jednání Evropské rady v červnu 2005 předložili zprávu o pokroku a aby průběžně 
informovaly Evropský parlament,

K. orgány Společenství, mezi nimi i Evropský parlament, mají podle práva Společenství 
nejen oprávnění, nýbrž povinnost učinit přípravy pro včasné operativní vytvoření nových 
zařízení plánovaných pro další rozvoj souboru předpisů EU nebo pro změnu stávajících 
zařízení; toto není nepřípustným předjímáním změny primárního práva,

L. EÚZČ představuje smysluplný další rozvoj souboru předpisů EU v oblasti zahraničních 
vztahů Unie s cílem na úrovni správních jednotek lépe koordinovat společný postup 
v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a v oblasti zahraničních 
vztahů Společenství uskutečňovaných podle modelu Společenství; doplňuje diplomatické 
zastoupení členských států, aniž by je zpochybňoval,

M. EÚZČ je na správní úrovni výsledkem tří inovací zavedených Ústavou – a to volby 
stálého předsedy Evropské rady, který na úrovni hlav států a vlád zastupuje Unii 
v zahraniční; jmenování ministra zahraničních věcí Unie, který řídí SZBP, jmenuje jej 
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Evropská rada se souhlasem předsedy Komise; a výslovného uznání právní subjektivity, 
což Unii v plném rozsahu umožní působit na mezinárodní úrovni,

N. EÚZČ byl vytvořen proto, aby se zamezilo dvojí práci, neefektivnosti a plýtvání zdroji 
v oblasti zahraniční činnosti Unie,

1. připomíná, že Konvent po intenzivních diskuzích o podobě EÚZČ navrhl model se silnou 
pozicí institucí Společenství, Komise a Parlamentu, a že zvláštní postup, na kterém se 
nakonec vládní konference dohodla (rozhodnutí Rady přijaté jednomyslně na návrh 
ministra zahraničních věcí Unie po vyslechnutí Evropského parlamentu a po schválení 
Komisí) zachová rovnováhu mezi orgány Unie a vyžaduje shodu při řešení;

2. připomíná Komisi, že rozhodnutí o zřízení EÚZČ je možné pouze s jejím souhlasem a 
vyzývá Radu a Komisi, aby v rámci možností Ústavy posílily společenství Evropy;

3. považuje za samozřejmé vycházet při organizační koncepci z ustanovení Ústavy, a to 
zejména těch, která jsou uvedena v článcích I-28, III-296 a III-308;

4. doporučuje zvolit pro vytvoření EÚZČ empiricky se vyvíjející přístup, protože takovou 
činnost nelze zcela naplánovat, ale je nutné ji postupně uskutečňovat na základě vzájemné 
důvěry, nabytých odborných znalostí a společné zkušenosti, přičemž by se měl dohodnout 
harmonogram a do konce tohoto roku by se měla dokončit alespoň první etapa této 
koncepce;

5. zastává názor, že z výše uvedeného vyplývá následující koncepce:

a) EÚZČ by měl být zvláště logisticky, administrativně a z hlediska rozpočtu v plném 
rozsahu začleněn jako jedna ze služeb Komise, aby se zabránilo vzniku organizačně 
osamostatněného zařízení nebo agentury, jež by z velké části nepodléhalo politické 
kontrole; je však také nutné, aby měl EÚZČ zákonnou povinnost uskutečňovat závěry 
příslušného orgánu;

b) EÚZČ by měl být řízen ministrem zahraničních věcí, který je také místopředsedou 
Komise; podle Ústavy závisí jehož činnost v oblasti „klasické“ zahraniční politiky 
(SZBP a SZOP) na rozhodnutí Rady a v oblasti zahraničních vztahů Společenství 
podléhá usnesením kolegia Komise;

c) personál EÚZČ by měli v přiměřeném a vyváženém poměru tvořit úředníci, které 
vyslaly Komise, sekretariát Rady a národní diplomatické služby,

d) vytvoření EÚZČ by mělo zajistit jednotné působení Unie v rámci zahraničních vztahů;  
zejména se do EÚZČ musí převést služby, které se otázkami SZBP zabývají v užším 
smyslu, a úředníci velvyslanectví na vedoucích funkcích; není však nutné odejmout 
zahraniční kompetence všem generálním ředitelstvím Komise; žádá Radu a Komisi, 
aby pro dotyčné oblasti (např. obchod, rozvoj, rozšíření, Úřad pro spolupráci 
EuropAid, Úřad pro humanitární pomoc, služby Generálního ředitelství pro obchod 
a finance zodpovědné za zahraniční vztahy) předložily model k diskuzi;

e) stávající delegace Komise a kontaktní místa Rady ve třetích zemích by se měly sloučit 
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a vytvořit „velvyslanectví Unie“ a být pod vedením pracovníků EÚZČ, jež podléhají 
pokynům a kontrole ministra zahraničních věcí, avšak administrativně by měly být 
začleněny jako služby Komise, což však nevylučuje, aby jiná generální ředitelství 
Komise nebo Parlamentu vyslala do těchto velvyslanectví odborné pracovníky;

6. považuje za účelné v právním aktu o organizaci a způsobu práce EÚZČ také stanovit, že 
velvyslanectví Unie ve třetích zemích mají v případě potřeby logisticky a administrativně 
podporovat pracovníky všech orgánů Unie; vedoucí velvyslanectví by měli být povinni s 
výhradou svolení ministra zahraničních věcí Unie skládat účty příslušným parlamentním 
výborům a před svým jmenováním se podrobit příslušnému konzultačnímu řízení;

7. navrhuje prověřit, do jaké míry lze na velvyslanectví Unie postupně převádět politické a 
hospodářské úkoly, a v případě potřeby také konzulární úkoly vůči občanům třetích zemí, 
jak se stanoví v článku 20 Smlouvy o ES, který se týká diplomatické a konzulární ochrany 
občanů Unie ve třetích zemích;

8. považuje za nutné, aby kromě kroků, které již byly v této oblasti podniknuty pro vytvoření 
evropské diplomatické akademie, jež by úředníkům Unie a členských států určeným 
působit v oblasti zahraničních vztahů zprostředkovala přiměřené vzdělání v oblasti 
konzulárních a diplomatických služeb, diplomacie a mezinárodních vztahů a také dějin 
a způsobu práce Evropské unie;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států a států, s nimiž Unie vede přístupová jednání.
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BEGRÜNDUNG

Der luxemburgische Ratspräsident Jean Asselborn hat es kürzlich bei seinem Besuch in Israel 
noch einmal deutlich gemacht : "Die Europäische Union ist ein globaler Akteur geworden und 
unsere Präsenz ist auf der ganzen Welt spürbar. Die Europäische Union ist jedoch nicht eine 
Großmacht wie eine andere ..."1

Auch Wolfgang Schäuble hat sich wieder in die Diskussion um die Zukunft Europas 
eingeschaltet und betont, dass die Union eine gemeinsame Außenpolitik und eine gemeinsame 
Sicherheitsstruktur braucht und dass diese nach Vollendung des Binnenmarkts und der 
Einführung der gemeinsamen Währung den noch fehlenden Pfeiler einer Politischen Union 
ausmachen, mit der sich die Europäer identifizieren können2.

Seit den siebziger Jahren bemühen sich die Mitgliedstaaten um eine Konzertierung zu den 
großen Fragen der internationalen Politik im Rahmen der Europäischen Politischen 
Zusammenarbeit; aber der Begriff "Gemeinsame Außenpolitik" ist erst mit dem Vertrag von 
Maastricht eingeführt worden, also gut vierzig Jahre nach dem Beginn des europäischen 
Aufbauwerks. Seit den mit dem Vertrag von Amsterdam vorgenommenen Reformen verfügt 
die Europäische Union über die Mittel, um sich um alle Fragen zu kümmern, die ihre 
Sicherheit betreffen, von der Konfliktprävention über die Krisenbewältigung bis hin zur 
Wiederherstellung des Friedens. Mit dem 1999 in Kraft getretenen Vertrag wurde auch das 
Amt eines Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik geschaffen, 
das Xavier Solana anvertraut worden ist.

Die grundlegendste Neuerung im Bereich der Außenpolitik und zugleich originellste 
Veränderung im institutionellen Gefüge der Union durch den Vertrag über eine Verfassung 
für Europa ist die Schaffung des Amts eines Außenministers der Union, der mit einem 
"Doppelhut" oder besser, einem Doppelmandat, ausgestattet als ein Vizepräsident der 
Kommission deren Zuständigkeiten im Bereich der Außenbeziehungen wahrnimmt und 
gleichzeitig die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Union im Auftrag des Rates 
durchführt.

Jedoch ist auch mit der Schaffung dieses Amtes die europäische Diplomatie immer noch "eine 
Diplomatie ohne ihre eigenen Diplomaten, ohne angemessen eingerichtete 
Auslandsvertretungen und ohne ausreichende Koordinierung zwischen den auswärtigen 
Diensten der Mitgliedstaaten und denen der EU- Organe"3.

Diesem Zustand soll mit der in der Verfassung ebenfalls vorgesehenen Schaffung eines 
Europäischen Auswärtigen Dienstes abgeholfen werden4.

Außen- und Sicherheitspolitik wird ganz allgemein und so auch im Falle der "Verfassung für 

  
1 Rede im Interdisziplinären Zentrum von Herzliya am 20.1.2005
2 "Die europäische Integration voranbringen", Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 27.1.2005
3 Inigo Mendez de Vigo in einem Beitrag für die Arbeitsgruppe VII "Auswärtiges Handeln" des Europäïschen 
Konvents, Arbeitsdokument 55 vom 3.12.2002, S.3
4 Siehe hierzu insbesondere die Artikel I-28, III-296 und III-308 der Verfassung. Der Ausdruck "Europäischer 
Auswärtiger Dienst" ist in den verschiedenen Sprachfassungen recht unterschiedlich wiedergegeben worden, was 
aber keine Bedeutung für das haben kann, was damit gemeint ist.
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Europa" inhaltlich nur wenig von der Verfassung selbst vorgegeben oder gesteuert. Deshalb 
kommt dem institutionellen Rahmen, in dem sie formuliert und ausgeführt wird, eine 
erhebliche Bedeutung zu1.

Zu dem Vorschlag des Außenministers für die Organisation und Arbeitsweise des EAD wird 
das Europäische Parlament noch formell angehört, doch erscheint es angebracht, schon im 
Stadium der ersten Vorbereitungen, einen Beitrag zu liefern. Dies ist der Sinn dieses Berichts.

Ein Aktivwerden des Parlaments ist nicht zuletzt deshalb sinnvoll, weil wegen des besonderen 
Beschlussverfahrens - einstimmiger Beschluss des Rats auf Vorschlag des Außenministers 
nach Anhörung des Parlaments und nach Zustimmung der Kommission - eine Blockade 
zwischen Kommission und Rat eintreten könnte, was unbedingt verhindert werden muss.

"Bei der Erfüllung seines Auftrags stützt sich der Außenminister der Union", wie die 
Verfassung formuliert, "auf einen Europäischen Auswärtigen Dienst"2.

Sein Auftrag ist, wie gesagt, doppelt: Einerseits führt er im Rat "Auswärtige 
Angelegenheiten" den Vorsitz und stellt sicher, dass die Beschlüsse des Europäischen Rats 
und des Rats durchgeführt werden3; andererseits ist er innerhalb der Kommission mit deren 
Zuständigkeiten im Bereich der Außenbeziehungen und mit der Koordinierung der übrigen 
Aspekte des auswärtigen Handelns der Union betraut4.

Eines ergibt sich aus dem Vorstehenden, ohne dass man in die Details der organisatorischen 
Optionen zu gehen braucht: Dieses "Sich Stützen" auf den EAD bei der Erfüllung seines 
Auftrags muss bedeuten, dass der Außenminister unter Achtung seiner Einbindung in die 
Komission als ihr Vizepräsident dem gesamten Dienst gegenüber Weisungsbefugnis hat und 
sich seiner Loyalität sicher sein können muss. Um es in einer vom deutschen 
Bundesverfassungsgericht entwickelten Terminologie zu sagen: Bei ihm muss die 
"Wahrnehmungskompetenz" liegen, auch wenn die "Sachkompetenz" beim Rat oder der 
Kommission als Kollegium liegt5.

Von dieser aus der funktionellen Konzeption des Amts des Außenministers abgeleiteten 
Prämisse abgesehen, sind jedoch eine Vielzahl von Organisationsmodellen denkbar. Es lassen 
sich drei "Prototypen" unterscheiden: 

Das erste Modell besteht darin, den EAD vollständig in die Kommission zu integrieren und 
diese gleichsam im Wege eines "behördlichen Mandats" auch mit der Durchführung der 
GASP zu betrauen. Diese Konstruktion kann nicht funktionieren, weil - ob uns das gefällt 
oder nicht - wichtige Teile der Außen- und Sicherheitspolitik nach wie vor 
intergouvernemental sind.

Ein zweites Modell geht dahin, den EAD aus den beim Rat bereits vorhandenen Diensten des 
  

1 Vgl. zu dieser Feststellung Kugelmann, "Kerneuropa" und der EU-Außenminister - die verstärkte 
Zusammenarbeit in der GASP", Europarecht, 2004, S. 333
2 Artikel III-296 Absatz 3 Satz 1 der Verfassung
3 Artikel III-296 Absatz 1 der Verfassung
4 Artikel I-28 Absatz 4 Satz 2 der Verfassung
5 BVerfG E 81, 310 (332) und BVerfG E 104, 249 (264 ff.)
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Hohen Vertreters für die GASP heraus zu entwickeln und diesen entsprechende Dienststellen 
der Kommission hinzuzufügen. Dies würde zu einer nicht hinnehmbaren Amputation der 
Kommission führen.

Ein drittes Modell wird als Kompromiss dargestellt, birgt jedoch erhebliche Gefahren: Es 
bestünde darin, den EAD mit allen Dienststellen der Kommission auszustatten, die sich mit 
den Außenbeziehungen befassen (Generaldirektionen Außenbeziehungen einschließlich
Delegationen, Handel, Entwicklung, Erweiterung, Büro für Zusammenarbeit Europaid, Büro 
für humanitäre Hilfe und Dienststellen mit auswärtigem Bezug der Generaldirektion 
Wirtschaft und Finanzen), ihnen die einschlägigen Dienststellen des Generalsekretariats des 
Rats hinzuzufügen und dieses Gebilde als eine völlig neue, unabhängige Bürokratie in die 
Mitte zwischen Rat und Kommission zu stellen. Eine solche selbständige Superbehörde 
würde ein nicht mehr einzufangendes Eigenleben entwickeln, den Außenminister auch 
gegenüber dem Kommissionspräsidenten unangemessen hervorheben und die Kommission 
auf ein "Binnenmarktsekretariat" reduzieren.

Die von Ihrem Berichterstatter vorgeschlagene Konzeption, wie sie sich aus dem Entwurf 
einer Entschließung im Berichtsentwurf ergibt, versucht, die mit den drei dargestellten 
Modellen verbundenen Nachteile und Gefahren zu vermeiden.

Dagegen werden sicherlich eine Reihe von technischen Einwänden vorgebracht werden, wie 
zum Beispiel beamtenrechtliche Probleme. Die Beamten und sonstigen Bediensteten der 
Gemeinschaften gehören jedoch bekanntlich seit dem Fusionsvertrag von 1967 einer 
"einzigen Verwaltung der Gemeinschaften" an, und das Beamtenstatut sieht ausdrücklich die 
Möglichkeit vor, dass die Anstellungsbehörde, hier also der Rat, die Kommission oder auch 
das Parlament, den Beamten "im dienstlichen Interesse beauftragt, bei einer Person, die ein in 
den Verträgen vorgesehenes Amt innehat", hier also dem Außenminister der Union, 
"vorübergehend Aufgaben wahrzunehmen"1.

Am rechtlichen Instrumentarium fehlt es also nicht; worauf es ankommt, ist der politische 
Wille, zu einer dem Geist der Verfassung und den Bedürfnissen der Gemeinsamen 
Außenpolitik entsprechenden Lösung zu kommen.

  
1 Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe a), zweiter Anstrich des Beamtenstatuts.
In diesem Zusammenhang ist auch Artikel III-398 der Verfassung von Bedeutung, der wie folgt lautet:

"(1) Zur Ausübung ihrer Aufgaben stützen sich die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union auf 
eine offene, effiziente und unabhängige europäische Verwaltung.
(2) Die Bestimmungen zu diesem Zweck werden unter Beachtung des Statuts und der Beschäftigungs-
bedingungen nach Artikel III-427 durch Europäische Gesetze erlassen."


