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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om de institutionelle aspekter af at oprette en tjeneste for EU's optræden udadtil
(2004/2207(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2, 3, 6, stk. 4 og 20, i EU-traktaten,

– der henviser til artikel I-3, stk. 4, I-7, I-16, I-28, I-40 og III-296 i traktaten om en 
forfatning for Europa,

– der henviser til erklæring nr. 24 fra konferencen mellem medlemsstaternes 
regeringsrepræsentanter, ad artikel III-296 i traktaten om en forfatning for Europa, i 
bilaget til slutakten fra regeringskonferencen om traktaten om en forfatning for Europa af 
29. oktober 20041,

– der henviser til sin beslutning af 5. september 2000 om et fælles EF-diplomati2,

– der henviser til sin beslutning af 14. juni 2001 om Kommissionens meddelelse til Rådet og 
Europa-Parlamentet om udvikling af delegationstjenesten3,

– der henviser til sin beslutning af 12. januar 2005 om traktaten om en forfatning for 
Europa, særligt nr. 3, litra d)4,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 16. og 17. december 2004,

– der henviser til artikel 45 i sin forretningsorden,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelsen 
fra Udenrigsudvalget (A6-…),

A. der henviser til, at Kommissionen med støtte i traktaterne og De Europæiske 
Fællesskabers organers ret til selvorganisering, som er anerkendt i Domstolens 
domspraksis, i forbindelse med udvidelsen af Fællesskabernes optræden udadtil har 
oprettet talrige delegationer i tredjelande og ved internationale organisationer; Rådet har 
to forbindelseskontorer til FN i New York og Genève,

B. der henviser til, at det allerede efter den nuværende lovgivning ville være muligt at lægge 
disse institutioner sammen eller omdanne dem til fælles repræsentationer for Rådet og 
Kommissionen, da Rådet og Kommissionen allerede i henhold til Maastricht-traktaten 
som ændret ved Nice-traktaten har ansvaret for at opnå sammenhæng i alle EU's 
udenrigspolitiske foranstaltninger i forbindelse med EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, 
økonomiske politik og udviklingspolitik og skal samarbejde til dette formål,

  
1 EUT C 310 af 16.12.2004, s. 420.
2 EFT C 135 af 7.5.2001, s. 35.
3 EUT C 53 E af 28.2.2002, s. 390.
4 Vedtagne tekster, P6_TA_(2005)0004.
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C. der henviser til, at det eksisterende netværk med ca. 5.000 medarbejdere er et af 
grundlagene for at oprette en tjeneste for EU's optræden udadtil,

D. der henviser til, at hvis traktaten om en forfatning for Europa (herefter kaldet 
"forfatningen") som planlagt træder i kraft i november 2006, vil "EU's udenrigsminister" 
(herefter kaldet "udenrigsministeren") få ansvaret for sammenhængen i EU's optræden 
udadtil; i overensstemmelse med denne opgave vil han som næstformand i Kommissionen 
varetage dennes ansvar inden for eksterne relationer og samtidig gennemføre EU's fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik for Rådet ("to kasketter"),

E. der henviser til, at udenrigsministeren under udøvelsen af sit hverv bistås af en tjeneste for 
EU's optræden udadtil, som vil omfatte tjenestemænd fra Generalsekretariatet for Rådet 
og Kommissionen samt udstationeret personale fra de nationale diplomatiske tjenester,

F. der henviser til, at siden aftalen om fusion af Fællesskabernes organer fra 1967 hører 
Fællesskabets tjenestemænd og ansatte i forvejen under en "fælles forvaltning for disse 
Fællesskaber", som organerne blot fungerer som ansættelsesmyndigheder for,

G. der henviser til, at Rådet efter forslag fra udenrigsministeren og efter høring af Europa-
Parlamentet og efter Kommissionens godkendelse vil træffe beslutning om, hvordan 
tjenesten for EU's optræden udadtil skal tilrettelægges og fungere, i form af en europæisk 
afgørelse, så snart forfatningen er trådt i kraft,

H. der henviser til, at med undertegnelsen af forfatningen den 29. oktober 2004 i Rom er 
medlemsstaterne efter den almindelige folkeret forpligtet til at afholde sig fra enhver 
handling, som kunne skade forfatningens ikrafttræden,

I. der henviser til, at medlemsstaternes regeringer desuden i en erklæring til 
regeringskonferencens slutakt har lagt sig fast på, at Rådets generalsekretær og 
højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, Kommissionen og 
medlemsstaterne skal tage fat på det forberedende arbejde for tjenesten for EU's optræden 
udadtil, så snart forfatningen er undertegnet,

J. der henviser til, at Det Europæiske Råd i december 2004 opfordrede Rådets 
generalsekretær og den højtstående repræsentant til sammen med Kommissionen at 
fremlægge en fremskridtsrapport til dets møde i juni 2005 og løbende orientere Europa-
Parlamentet,

K. der henviser til, at Fællesskabets organer, herunder Europa-Parlamentet, i henhold til 
fællesskabsretten ikke kun har ret, men også pligt til at træffe forberedelser for at sikre, at 
nye indretninger eller ændringer af eksisterende indretninger, som skal tjene til 
videreudvikling af Fællesskabets acquis, bliver operationelle i rette tid; dette er ikke 
nogen utilladelig foregribelse af ændringen af den primære lovgivning,

L. der henviser til, at tjenesten for EU's optræden udadtil er en fornuftig videreudvikling af 
det fælles acquis inden for EU's udenrigsrelationer for bedre at koordinere den fælles 
optræden i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og i Fællesskabets 
udenrigsrelationer på tjenesteniveau, som varetages efter fællesskabsmodellen; den 
supplerer medlemsstaternes diplomatiske repræsentationer uden at sætte spørgsmålstegn 
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ved dem,

M. der henviser til, at tjenesten for EU's optræden udadtil på forvaltningsniveau er 
konsekvensen af tre nyskabelser, som indføres med forfatningen: valget af en permanent 
formand for Rådet, som på stats- og regeringschefniveau varetager repræsentationen af 
EU udadtil, udnævnelsen af en udenrigsminister for EU, som leder FUSP, og som 
foretages af Det Europæiske Råd med godkendelse fra Kommissionen, og udtrykkelig 
tildeling af status som juridisk person, som gør EU fuldt handledygtigt på internationalt 
niveau,

N. der henviser til, at oprettelsen af tjenesten for EU's optræden udadtil er hensigtsmæssig for 
at undgå dobbeltarbejde, ineffektivitet og ressourcespild på området for EU's optræden 
udadtil,

1. minder om, at konventet efter intensive drøftelser om udformningen af tjenesten for EU's 
optræden udadtil har foreslået en model, hvor de to fællesskabsinstitutioner, 
Kommissionen og Europa-Parlamentet, har en stærk stilling, og at den særlige metode, 
som regeringskonferencen til slut enedes om (enstemmig beslutning i Rådet efter forslag 
fra EU's udenrigsminister efter høring af Europa-Parlamentet og efter godkendelse fra 
Kommissionen), opretholder ligevægten mellem EU's organer, og kræver en 
konsensusløsning;

2. minder Kommissionen om, at en afgørelse om indretningen af tjenesten for EU's optræden 
udadtil kun er mulig med dens samtykke, og opfordrer Rådet og Kommissionen til at 
styrke fællesskabets Europa inden for rammerne af de muligheder, forfatningen giver;

3. betragter det som en selvfølge, at man ved udformningen af det organisatoriske koncept 
lægger forfatningens bestemmelser til grund, som de er formuleret særligt i artikel I-28, 
III-296 og III-308;

4. anbefaler, at der til oprettelsen af tjenesten for EU's optræden udadtil vælges en empirisk 
udviklende model, da et sådant forehavende ikke kan forudses fuldstændigt ud fra en plan, 
men må opbygges skridt for skridt i en proces, som er præget af gensidig tillid, voksende 
sagkundskab og fælles erfaring, idet man bør blive enig om tidsplanen og inden årsskiftet 
mindst bør afslutte første trin af udarbejdelsen af konceptet;

5. mener, at der på dette grundlag fremkommer følgende koncept:

a) Tjenesten for EU's optræden udadtil bør især logistisk, forvaltningsmæssigt og 
budgetmæssigt i fuldt omfang integreres i Kommissionens tjenester for at undgå, at 
der opstår en organisatorisk selvstændiggjort indretning eller et agentur, som i vidt 
omfang er unddraget politisk kontrol. Tjenesten for EU's optræden udadtil må 
imidlertid også være retligt forpligtet til at gennemføre det pågældende organs 
beslutninger. 

b) Tjenesten for EU's optræden udadtil bør ledes af udenrigsministeren, der også er 
næstformand i Kommissionen. På grundlag af forfatningen er dennes handlinger inden 
for den "klassiske" udenrigspolitik (FUSP og ESFP) bundet af Rådets beslutninger og 
inden for Fællesskabets udenrigsrelationer underlagt beslutningerne i Kommissionens 
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kollegium.

c) Personalet i tjenesten for EU's optræden udadtil bør sammensættes ud fra saglige 
hensyn og i et afbalanceret forhold af tjenestemænd fra Kommissionen, Rådets 
sekretariat og de nationale diplomatiske tjenester.

d) Udformningen af tjenesten for EU's optræden udadtil bør give sikkerhed for, at 
Unionen handler ensartet med hensyn til udenrigsspørgsmål. Især må de tjenestegrene, 
som varetager FUSP-spørgsmål i snæver forstand, og tjenestemænd, som varetager 
ledelsesfunktioner i ambassaderne, overføres til tjenesten for EU's optræden udadtil. 
Det er imidlertid ikke nødvendigt at fratage alle Kommissionens generaldirektorater 
beføjelser vedrørende udenrigsspørgsmål. Rådet og Kommissionen opfordres til at 
fremlægge en diskussionsmodel for det pågældende område (f.eks. handel, udvikling, 
udvidelsen, Samarbejdskontoret for EuropeAid, Kontoret for Humanitær Bistand, 
tjenestegrene med relation til udenrigsspørgsmål under Generaldirektoratet for 
Økonomiske og Finansielle Anliggender). 

e) Kommissionens delegationer og Rådets forbindelseskontorer i tredjelande bør 
sammenlægges til "EU-ambassader" og ledes af tjenestemænd fra tjenesten for EU's 
optræden udadtil, som er underlagt udenrigsministerens anvisninger og kontrol, men 
som forvaltningsmæssigt er integreret i Kommissionens tjenester, hvilket ikke 
udelukker, at specialister i disse delegationer kan udsendes fra andre af 
Kommissionens eller Parlamentets generaldirektorater;

6. mener, at det er hensigtsmæssigt, at det i retsakten om, hvordan tjenesten for EU's 
optræden udadtil skal tilrettelægges og fungere, også fastlægges, at EU's ambassader i 
tredjelande ved behov skal støtte medlemmerne af alle EU's organer logistisk og 
forvaltningsmæssigt; lederne af ambassaderne skal med forbehold af EU's 
udenrigsministers godkendelse være forpligtet til at stå til regnskab over for de ansvarlige 
parlamentsudvalg og før deres udnævnelse underkaste sig en tilsvarende 
høringsprocedure;

7. foreslår, at det undersøges, om EU's ambassader efterhånden ud over de politiske og 
erhvervsmæssige opgaver også ved behov kan få overdraget konsulære opgaver over for 
tredjelandsstatsborgere og opgaver af den type, som allerede i dag er indeholdt i artikel 20 
i EF-traktaten med hensyn til diplomatisk og konsulær beskyttelse af EU-borgere i 
tredjelande;

8. mener, det er nødvendigt, at der ud over de skridt, der allerede er taget på dette område, 
oprettes europæiske diplomatkurser, som kan give de tjenestemænd fra EU og fra 
medlemsstaterne, som skal indsættes i udenrigstjenesten, en adækvat uddannelse i 
konsulats- og ambassadevæsen, diplomati og internationale relationer samt EU's historie 
og funktionsmåde; 

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter og regeringerne og parlamenterne i de stater, 
som EU fører tiltrædelsesforhandlinger med.
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BEGRUNDELSE

Den luxembourgske formand for Rådet, Jean Asselborn, præciserede det for nylig under sit 
besøg i Israel endnu en gang: "EU er blevet en global aktør, og vores tilstedeværelse mærkes i 
hele verden. Men EU er ikke en almindelig stormagt …"1

Også Wolfgang Schäuble er igen gået ind i diskussionen om Europas fremtid og har 
understreget, at EU har brug for en fælles udenrigspolitik og en fælles sikkerhedsstruktur, og 
at disse to ting efter gennemførelsen af det indre marked og indførelsen af den fælles valuta er 
den søjle, der endnu mangler i en politisk union, som europæerne kan identificere sig med.2.

Siden 1970'erne har medlemsstaterne forsøgt at samordne de store internationale politiske 
spørgsmål inden for rammerne af Det Europæiske Politiske Samarbejde, men begrebet "fælles 
udenrigspolitik" blev først indført med Maastricht-traktaten, altså godt 40 år efter 
påbegyndelsen af det europæiske bygningsværk. Efter de reformer, som blev foretaget med 
Amsterdam-traktaten, råder EU over midlerne til at tage sig af alle spørgsmål, som har med 
EU's sikkerhed at gøre, fra konfliktforebyggelse over krisehåndtering til genoprettelse af 
freden. Med traktaten, som trådte i kraft i 1999, oprettedes også embedet som højtstående 
repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som er blevet overdraget til Xavier 
Solana.

Den mest grundlæggende nyskabelse inden for udenrigspolitikken og samtidig den mest 
originale ændring i EU's institutionelle struktur, som foretages med traktaten om en forfatning 
for Europa, er oprettelsen af embedet som udenrigsminister for EU, som er forsynet med "to 
kasketter" eller rettere et dobbeltmandat og som næstformand i Kommissionen varetager 
dennes ansvar inden for udenrigsrelationerne og samtidig gennemfører den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik for Rådet.

Men selv med oprettelsen af dette embede er det europæiske diplomati stadig "et diplomati 
uden egne diplomater, uden passende indrettede udlandsrepræsentationer og uden 
tilstrækkelig koordinering mellem medlemsstaternes og EU-organernes udenrigstjenester"3.

Denne situation skal afhjælpes med oprettelsen af en tjeneste for EU's optræden udadtil, som 
også er fastsat i forfatningen4.

Generelt fastsættes og styres udenrigs- og sikkerhedspolitikkens indhold kun i ringe omfang 
af forfatningen, og det er også tilfældet for forfatningen for Europa. Derfor får den 
institutionelle ramme, som den formuleres og udføres i, stor betydning.5

Europa-Parlamentet skal formelt høres om udenrigsministerens forslag til, hvordan tjenesten 

  
1 Tale i det interdisciplinære center i Herzliya den 20.1.2005.
2 "At fremme den europæiske integration", Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.1.2005.
3 Íñigo Méndez de Vigo i et indlæg for arbejdsgruppe VII "optræden udadtil" under konventet, arbejdsdokument 
55 af 3.12.2002, s. 3.
4 Se hertil særligt artikel I-28, III-296 og III-308 i forfatningen. Udtrykket "Tjenesten for EU's Optræden 
Udadtil" er gengivet ret forskelligt i de forskellige sprogversioner, hvilket ikke kan have nogen betydning for 
det, der er ment med det.
5 Jf. ad denne konstatering Kugelmann, "'Kerneuropa' und der EU-Außenminister - die verstärkte 
Zusammenarbeit in der GASP", Europarecht, 2004, s. 333.
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for EU's optræden udadtil skal tilrettelægges og fungere, men det synes hensigtsmæssigt at 
komme med et bidrag allerede i den første forberedelsesfase. Det er hensigten med denne 
betænkning.

Parlamentet bør handle, ikke mindst fordi der på grund af den særlige beslutningsprocedure -
enstemmig beslutning af Rådet efter forslag fra udenrigsministeren efter høring af Parlamentet 
og efter Kommissionens godkendelse - kunne opstå en blokade mellem Kommissionen og 
Rådet, hvilket absolut må forhindres.

"Under udøvelsen af sit hverv bistås EU-udenrigsministeren af en tjeneste for EU’s optræden 
udadtil", som det er formuleret i forfatningen1.

Hans hverv er, som sagt, dobbelt: Dels er han formand for Udenrigsrådet og sikrer, at Det 
Europæiske Råds og Rådets afgørelser bliver gennemført2; dels varetager han i 
Kommissionen de ansvarsområder, Kommissionen har med hensyn til eksterne forbindelser, 
samt koordineringen af de andre aspekter af EU's optræden udadtil3.

En ting fremgår af ovenstående, uden at man behøver gå ind i detaljerne i de organisatoriske 
muligheder, nemlig at dette "bistås" af tjenesten for EU's optræden udadtil ved udøvelsen af 
sit hverv må betyde, at udenrigsministeren, med respekt for, at denne er næstformand i 
Kommissionen, er anvisningsberettiget over for den samlede tjeneste og må kunne være 
sikker på dens loyalitet. For at sige det med en terminologi, som er udviklet af den tyske 
forfatningsdomstol, må "varetagelseskompetencen" ligge hos ham, også selv om "den saglige 
kompetence" ligger hos Rådet eller Kommissionen som kollegium4.

Bortset fra disse præmisser, som afledes af den funktionelle udformning af 
udenrigsministerens embede, kan man dog forestille sig en lang række organisationsmodeller. 
Der kan skelnes mellem tre "prototyper". 

Den første model går ud på at integrere tjenesten for EU's optræden udadtil fuldstændigt i 
Kommissionen og samtidig også overdrage gennemførelsen af FUSP til denne med et 
"myndighedsmandat". Denne konstruktion kan ikke fungere, fordi væsentlige dele af 
udenrigs- og sikkerhedspolitikken - om vi kan lide det eller ej - fortsat er mellemstatslige.

En anden model går ud på at udvikle tjenesten for EU's optræden udadtil ud fra de hos Rådet 
allerede eksisterende tjenester under den højtstående repræsentant for FUSP og tilføje 
tilsvarende tjenestegrene i Kommissionen til disse. Dette ville føre til en uacceptabel 
amputation af Kommissionen.

En tredje model bliver præsenteret som kompromis, men den indebærer væsentlige risici. Den 
skulle bestå i at tilføre tjenesten for EU's optræden udadtil alle de tjenestegrene under 
Kommissionen, som har med de eksterne forbindelser at gøre (generaldirektoraterne for 
eksterne forbindelser inklusive delegationer, for handel, udvikling, udvidelsen, 

  
1 Artikel III-296, stk. 3, 1. pkt., i forfatningen.
2 Artikel III-296, stk. 1, i forfatningen.
3 Artikel III-28, stk. 4, 2. pkt., i forfatningen.
4 BVerfG E 81, 310 (332) og BVerfG E 104, 249 (264 ff.).
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Samarbejdskontoret for EuropeAid, Kontoret for Humanitær Bistand og tjenestegrene med 
relation til eksterne forbindelser under Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle 
Anliggender), tilføje de relevante tjenestegrene under Rådets Generalsekretariat og placere 
denne struktur i midten mellem Rådet og Kommissionen som et helt nyt, uafhængigt 
bureaukrati. En sådan selvstændig supermyndighed ville udvikle et ukontrollabelt 
selvstændigt liv, fremhæve udenrigsministeren urimeligt også over for 
kommissionsformanden og reducere Kommissionen til et "sekretariat for det indre marked".

Den model, som Deres ordfører foreslår, forsøger, som det fremgår af beslutningsforslaget i 
udkastet til betænkningen, at undgå de ulemper og risici, som er knyttet til de tre beskrevne 
modeller.

Den vil sikkert blive mødt af en række tekniske indvendinger, f.eks. tjenestemandsretlige 
problemer. Imidlertid har Fællesskabernes tjenestemænd og øvrige ansatte siden 
fusionsaftalen fra 1967 hørt under en "fælles forvaltning for Fællesskaberne", og vedtægten 
for tjenestemændene fastsætter udtrykkeligt den mulighed, at ansættelsesmyndigheden, her 
altså Rådet, Kommissionen eller Parlamentet, "i tjenstlig interesse pålægger tjenestemanden 
midlertidigt at varetage opgaver hos en person, som har et i traktaterne fastsat embede", her 
altså EU's udenrigsminister1.

Det skorter altså ikke på retlige instrumenter; det handler om den politiske vilje til at finde en 
løsning, som lever op til forfatningens ånd og det fælles udenrigspolitiks behov.

  
1 Artikel 37, stk. 1, litra a), 2. led, i vedtægten for tjenestemænd.
I denne forbindelse er også artikel III-398 i forfatningen relevant, der lyder som følger:
"1. Under udførelsen af deres opgaver støtter Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer sig på en 
åben, effektiv og uafhængig europæisk forvaltning.
2. Under overholdelse af vedtægten og de ansættelsesvilkår, der vedtages på grundlag af artikel III-427, 
fastsættes der bestemmelser med henblik herpå i en europæisk lov."


