
PR\557512FI.doc PE 353.532v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2004/2207(INI)

22.2.2005

MIETINTÖLUONNOS
unionin ulkoisten toimien yksikön luomisen institutionaalisista ulottuvuuksista
(2004/2207(INI))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijä: Elmar Brok

Lausunnon valmistelija (*): Gerardo Galeote Quecedo, ulkoasiainvaliokunta

(*) Valiokuntien tehostettu yhteistyö – työjärjestyksen 47 artikla



PE 353.532v02-00 2/9 PR\557512FI.doc

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3

PERUSTELUT.......................................................................................................................7



PR\557512FI.doc 3/9 PE 353.532v02-00

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

unionin ulkoisten toimien yksikön luomisen institutionaalisista ulottuvuuksista
(2004/2207(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklan, 6 artiklan 
4 kohdan sekä 20 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen I-3 artiklan 4 kohdan sekä 
I-7, I-16, I-28, I-40 ja III-296 artiklan,

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssin Euroopan 
perustuslaista tehdyn sopimuksen III-296 artiklasta antaman julistuksen 24, joka sisältyy 
Euroopan perustuslakia koskevan hallitusten välisen konferenssin 29. lokakuuta 20041

päivätyn päätösasiakirjan liitteeseen,

– ottaa huomioon 5. syyskuuta 2000 antamansa päätöslauselman yhteisön yhteisestä 
diplomatiasta2,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2001 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille ulkomaanedustuksen kehittämisestä3,

– ottaa huomioon 12. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan perustuslaista 
tehdystä sopimuksesta ja erityisesti sen 3 kohdan d alakohdan4,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston päätelmät 16. ja 17. joulukuuta 2004,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A6-0000/2005),

A. toteaa, että komissio on yhteisöjen ulkoisten toimien laajentumisen yhteydessä perustanut 
lukuisia edustustoja kolmansiin maihin ja kansainvälisiin organisaatioihin nojautuen 
perustamissopimuksiin sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön 
tunnustamaan Euroopan yhteisöjen toimielinten oikeuteen määrittää itse oma 
organisaationsa; toteaa, että neuvostolla on kaksi YK-yhteystoimistoa, jotka sijaitsevat 
Genevessä ja New Yorkissa,

B. katsoo, että näiden laitosten yhdistäminen tai niiden muodon muuttaminen neuvoston ja 
komission yhteisiksi edustustoiksi olisi mahdollista jo tämänhetkisenkin oikeuden 
mukaan, koska neuvosto ja komissio ovat Nizzan sopimuksen mukaisessa muodossa 
olevan Maastrichtin sopimuksen perusteella vastuussa unionin kaikkien ulkopoliittisten 

  
1 EUVL C 310, 16.12.2004, s. 420.
2 EUVL C 135, 7.5.2001, s. 35.
3 EYVL C 53 E, 28.2.2002, s. 390.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA_(2005)0004.
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toimien johdonmukaisuudesta ulko-, turvallisuus-, talous- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikassaan ja koska niiden on tehtävä yhteistyötä tähän tavoitteeseen 
pääsemiseksi, 

C. toteaa, että tämä olemassa oleva verkko, joka käsittää noin 5 000 työntekijää, on yksi 
Euroopan ulkoisen toiminnan yksikön luomisen perusta,

D. katsoo, että kun Euroopan perustuslaista tehty sopimus (jatkossa "perustuslaki") tulee 
suunnitellulla tavalla voimaan marraskuussa 2006, unionin ulkoisten toimien 
johdonmukaisuudesta vastaa "unionin ulkoministeri" (jatkossa "ulkoministeri"); toteaa, 
että ulkoministeri toteuttaa tämän tehtävän mukaisesti komission varapuheenjohtajana sen 
toimia, jotka liittyvät ulkosuhteisiin, toteuttaen samalla unionin yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa neuvoston puolesta ("kaksinkertainen rooli"), 

E. toteaa, että ulkoministeri tukeutuu tehtäviensä suorittamisessa EU:n ulkoisten toimien 
yksikköön (jatkossa "EUTY"), johon kuluu neuvoston ja komission pääsihteeristön 
virkamiehiä sekä kansallisista diplomaateista valittua henkilöstöä,

F. toteaa, että yhteisön elimien yhteensulauttamisesta vuonna 1967 tehdyn sopimuksen 
jälkeen Euroopan yhteisöjen virkamiehet ja muu henkilöstö ovat "osa näiden yhteisöjen 
yhteistä hallintoa", johon nähden eri elimet toimivat vain palvelukseen ottavina 
viranomaisina,

G. toteaa, että neuvosto päättää ulkoministerin ehdotuksesta Euroopan parlamentin 
kuulemisen jälkeen ja komission suostumuksella EUTY:n organisaatiosta ja 
työskentelytavasta EU:n päätöksellä heti perustuslain voimaantulon jälkeen,

H. panee merkille, että perustuslain allekirjoittaminen Roomassa 29. lokakuuta 2004 toi 
jäsenvaltioille yleisen kansainvälisen oikeuden mukaan velvoitteen pidättäytyä kaikista 
toimista, jotka voisivat haitata perustuslain voimaantuloa,

I. toteaa, että lisäksi jäsenvaltioiden hallitukset ovat määrittäneet hallitustenvälisen 
konferenssin päätösasiakirjaan liittyvässä julistuksessa, että neuvoston pääsihteeri ja 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean tason edustaja sekä komissio ja 
jäsenvaltiot aloittavat EUTY:n valmistavat toimet heti perustuslain allekirjoittamisen 
jälkeen,

J. toteaa, että joulukuussa 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vaati neuvoston 
pääsihteeriä ja korkean tason edustajaa sekä komissiota esittämään sen kesäkuussa 2005 
pidettävässä kokouksessa selvityksen edistymisestä ja pitämään Euroopan parlamentin 
jatkuvasti ajan tasalla,

K. katsoo, että Euroopan unionin toimielimillä ja myös Euroopan parlamentilla on yhteisön 
oikeuden mukaan paitsi toimivalta myös velvollisuus tehdä valmisteluja, jotta suunnitellut 
uudet elimet tai nykyisten elinten muutokset saataisiin toimimaan ajoissa yhteisön 
säännösten kehittämiseksi; katsoo, että tämä ei kuitenkaan merkitse ei-sallittua 
primaarioikeuden ennenaikaista muuttamista, 

L. katsoo, että EUTY merkitsee yhteisön säännöstön järkevää kehittämistä unionin
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ulkosuhteiden alalla niin, että yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (YUTP) liittyviä 
yhteisiä toimia ja yhteisömallin mukaisesti hoidettuja yhteisön ulkosuhteita voidaan 
koordinoida entistä paremmin yksiköiden tasolla; katsoo, että se täydentää jäsenvaltioiden 
diplomaattisia edustustoja asettamatta niitä kuitenkaan kyseenalaisiksi,

M. toteaa, että EUTY on hallinnollisella tasolla seurausta kolmesta perustuslain tuomasta 
uudistuksesta: valitaan Eurooppa-neuvoston pysyvä puheenjohtaja edustamaan unionia 
ulospäin valtioiden ja hallitusten päämiesten tasolla, Eurooppa-neuvosto nimittää 
komission puheenjohtajan suostumuksella unionin ulkoministerin, joka johtaa yhteistä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sekä tunnustetaan nimenomaisesti oikeushenkilöys, mikä 
takaa unionille täydet toimintamahdollisuudet kansainvälisellä tasolla,

N. katsoo, että EUTY:n luominen on tarpeen, jotta unionin ulkoisissa toimissa voidaan 
välttää kaksinkertainen työ, tehottomuus ja resurssien tuhlaaminen,

1. muistuttaa, että valmistelukunta ehdotti EUTY:n muotoa koskeneiden tiiviiden 
keskustelujen jälkeen mallia, jossa yhteisön toimielimillä eli komissiolla ja parlamentilla 
on vahva asema, ja että erityismenettelyä, josta hallitustenvälinen konferenssi pääsi 
viimein sopimukseen (neuvoston yksimielinen päätös unionin ulkoministerin ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen ja komission suostumuksella) säilyttää unionin 
toimielinten välisen tasapainon ja vaatii ratkaisun tekemistä yksimielisesti;

2. muistuttaa komissiota siitä, että päätös EUTY:n rakenteesta on mahdollinen vain sen 
suostumuksella, ja vaatii neuvostoa ja komissiota vahvistamaan yhteisöjen Eurooppaa 
perustuslain mahdollisuuksien puitteissa;

3. pitää itsestään selvänä sitä, että organisaation määrittämisen perustana sovelletaan 
perustuslain määräyksiä ja etenkin sen I-28, III-296 ja III-308 artiklaa;

4. suosittelee, että EUTY:n luonnissa valitaan empiirisesti kehittyvä menettelytapa, koska 
tällaista hanketta ei voida suunnitella kokonaan ennakolta, vaan sitä on kehitettävä 
asteittain prosessilla, jota leimaavat keskinäinen luottamus, tietojen lisääntyminen ja 
yhteinen kokemus; katsoo, että aikataulusta on sovittava ja ainakin ensimmäinen vaihe 
olisi saatettava päätökseen ennen tämän vuoden loppua;

5. katsoo, että tältä pohjalta saadaan seuraavanlainen malli:

a) EUTY:n tulisi etenkin logistisesti, hallinnollisesti ja talousarvion suhteen olla 
täysin nivoutunut komission yksiköihin sen välttämiseksi, että syntyy suurelta osin 
poliittisen valvonnan ulkopuolella oleva organisaatioltaan itsenäinen laitos tai 
virasto; EUTY:n tulee kuitenkin olla oikeudellisesti velvollinen toteuttamaan 
kulloisenkin toimivaltaisen elimen päätökset;

b) EUTY:n johtajan tulisi olla ulkoministeri, joka toimii myös komission 
varapuheenjohtajana; perustuslain mukaan hänen toimintansa on "klassisen" 
ulkopolitiikan (YUTP ja YTPP) osalta sidottu neuvoston päätöksiin ja kuuluu 
yhteisön ulkosuhteiden osalta komission kollegion päätösten alaisuuteen;
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c) EUTY:n henkilöstön tulisi koostua asianmukaisessa ja tasapainoisessa suhteessa 
komission, neuvoston sihteeristön sekä kansallisten diplomaattisten elinten 
henkilöstöstä;

d) EUTY:n rakenteen tulisi taata unionin yhtenäinen toiminta ulkosuhteissa; etenkin 
nimenomaan YUTP-kysymyksiä käsittelevät yksiköt ja lähetystöjä johtavat 
virkamiehet tulisi siirtää EUTY:yn; toisaalta ei ole kuitenkaan tarpeen siirtää 
ulkosuhteisiin liittyviä toimia pois komission kaikista pääosastoista; kehottaa 
neuvostoa ja komissiota esittämään mallin keskustelulle, joka koskee kyseisiä 
aloja (esim. kauppa, kehitysyhteistyö, laajentuminen, Europaid-yhteistyövirasto, 
humanitaarisen avun virasto ja talous- ja raha-asioiden pääosaston ulkoista 
toimintaa harjoittavat yksiköt);

e) kolmansissa maissa olevat komission edustustot ja neuvoston yhteystoimistot 
pitäisi yhdistää "unionin lähetystöiksi", ja niiden tulisi olla EUTY:n henkilöstön 
alaisuudessa, joka olisi ulkoministerin määräysvallassa ja valvonnassa, mutta 
niiden tulisi olla hallinnollisesti yhdistettyjä komission yksiköihin, mikä ei 
kuitenkaan sulkisi pois mahdollisuutta nimittää näiden valtuuskuntien 
asiantuntijoita muista komission tai parlamentin pääosastoista;

6. pitää asianmukaisena, että EUTY:n organisaatiota ja toimintatapaa koskevassa 
säädöksessä säädetään myös, että kolmansissa maissa olevat unionin lähetystöt ovat 
tarvittaessa velvollisia tukemaan unionin kaikkien elinten henkilöstöä logistisesti ja 
hallinnollisesti; katsoo, että lähetystöjen johtajien tulisi unionin ulkoministerin antaman 
luvan edellytyksellä olla velvollisia tulla parlamentin asianomaisten valiokuntien 
kuultaviksi ja että heille olisi järjestettävä asianmukainen kuulemismenettely ennen heidän 
nimittämistään;

7. ehdottaa sen selvittämistä, missä määrin unionin lähetystöille voitaisiin poliittisten ja 
talouteen liittyvien tehtävien lisäksi siirtää tarvittaessa asteittain myös konsulitehtäviä 
kolmansien maiden kansalaisiin nähden sekä tehtäviä, joista määrätään jo EY:n 
perustamissopimuksen 20 artiklassa ja jotka koskevat unionin kansalaisten diplomaattista 
ja konsulaarista suojelua kolmansissa maissa;

8. pitää tarpeellisena, että tällä alalla jo toteutettujen toimien lisäksi perustetaan myös EU:n 
diplomaattioppilaitos, jossa ulkosuhteiden alalla toimivat unionin virkamiehet, mutta 
myös jäsenvaltiot voivat saavat asianmukaista koulutusta konsuli- ja lähetystöasioissa, 
diplomatiassa ja kansainvälisissä suhteissa sekä historiassa ja Euroopan unionin 
toimintatavassa; 

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä sellaisten maiden hallituksille ja 
parlamenteille, joiden kanssa unionin käy jäsenyysneuvotteluja. 
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PERUSTELUT

Neuvoston luxemburgilainen puheenjohtaja Jean Asselborn ilmaisi asian jälleen kerran 
selvästi käydessään äskettäin Israelissa. Hän totesi, että Euroopan unionista on tullut globaali 
toimija ja että unionin olemassaolo on nähtävissä koko maailmassa. Hänen mukaansa 
Euroopan unioni ei ole kuitenkaan tavallinen suurvalta.1

Myös Wolfgang Schäuble on osallistunut jälleen Euroopan tulevaisuutta koskevaan 
keskusteluun painottaen, että unioni tarvitsee yhteistä ulkopolitiikkaa ja yhteistä 
turvallisuusrakennetta ja että nämä muodostavat sisämarkkinoiden loppuunsaattamisen ja 
yhteisvaluutan käyttöönoton jälkeen poliittisen unionin vielä puuttuvan pilarin, johon 
eurooppalaiset voivat samastua.2

Jäsenvaltiot ovat 70-luvulta lähtien pyrkineet eurooppalaisen poliittisen yhteistyön puitteissa 
johdonmukaisuuteen kansainvälisen politiikan suurissa kysymyksissä. "Yhteisen 
ulkopolitiikan" käsite on kuitenkin esitetty vasta Maastrichtin sopimuksessa, toisin sanoen yli 
40 vuotta Euroopan rakentamisen aloittamisen jälkeen. Amsterdamin sopimuksella tehtyjen 
uudistusten jälkeen Euroopan unionilla on keinot käsitellä kaikkia sen turvallisuutta koskevia 
ongelmia niin konfliktien estämisen, kriisinhallinnan kuin rauhanpalauttamisenkin osalta. 
Vuonna 1999 voimaan tulleella sopimuksella luotiin myös yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkean tason edustajan virka, johon nimitettiin Xavier Solana.

Perustavin ulkopolitiikkaa koskeva uudistus ja samalla unionin institutionaalisen kehyksen 
omintakeisin muutos Euroopan perustuslakia koskevan sopimuksen avulla on nyt luotu 
unionin ulkoministerin virka, jossa toimiva henkilö on kaksinkertaisine mandaatteineen 
komission varapuheenjohtaja vastaten sille kuuluvista ulkosuhteisiin liittyvistä tehtävistä 
toteuttaen samalla unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa neuvoston nimissä. 

Vaikka tällainen virka luodaankin, EU:n diplomatia on edelleen "diplomatiaa ilman omia 
diplomaatteja, ilman asianmukaisesti varustettuja ulkomaanedustustoja ja ilman riittävää 
koordinointia jäsenvaltioiden ja toisaalta EU:n toimielinten ulkomaanedustustojen välillä."3

Tilanne on korjattava luomalla perustuslaissakin mainittu Euroopan ulkoisten toimien 
yksikkö.4

Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa määritetään ja ohjataan yleisesti ja myös "Euroopan 
perustuslain" tapauksessa sisällöllisesti vain vähän itse perustuslain kautta. Siksi 
institutionaalisella kehyksellä, jossa se muotoillaan ja toteutetaan, on huomattava merkitys.5

  
1 Puhe Interdisciplinary Centerissä Herzliyassa 20.1.2005.
2 "Die europäische Intergration voranbringen", Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.1.2005.
3 Inigo Mendez de Vigo Eurooppa-valmistelukunnan työryhmälle VII, "ulkoiset toimet", työasiakirja 55, 
3.12.2002, s. 3.
4 Katso erityisesti perustuslain I-28, III-296 ja III-308 artiklaa. Ilmaus "unionin ulkoisten toimien yksikkö" on 
hyvin erilainen eri kieliversioissa, mikä ei kuitenkaan vaikuta siihen, mitä sillä tarkoitetaan.
5 Tähän toteamukseen liittyen vertaa Kugelmann, "Kerneuropa" und der EU-Außenminister - die verstärkte 
Zusammenarbeit in der GASP", Europarecht, 2004, s. 333. 
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Euroopan parlamenttia kuullaan vielä muodollisesti ehdotuksesta, joka koskee EUTY:n 
organisaatiota ja työtapaa, mutta vaikuttaa asianmukaiselta antaa parlamentin panos jo 
ensimmäisten valmistelujen aikana. Se on tämän mietinnön tarkoitus.

Parlamentin aktivoituminen on järkevää jo siksikin, että erityisen päätöksentekomenettelyn 
vuoksi – neuvoston yksimielinen päätös ulkoministerin ehdotuksesta parlamentin kuulemisen 
jälkeen komission suostumuksella – saattaisi ilmetä komission ja neuvoston välinen 
päätöksenteon estävä kiista, mikä on ehdottomasti estettävä.

"Tehtäviään hoitaessaan unionin ulkoasiainministeri tukeutuu Euroopan ulkoisen toiminnan 
yksikköön", todetaan perustuslaissa.1

Hänen tehtävänsä ovat kahtalaiset, kuten aiemmin on todettu. Toisaalta hän toimii "ulkoisten 
asioiden" neuvoston puheenjohtajana ja varmistaa, että Eurooppa-neuvoston sekä neuvoston 
päätökset pannaan täytäntöön.2 Toisaalta hän vastaa komissiossa sille ulkosuhteiden alalla 
kuuluvista tehtävistä ja unionin ulkoisen toiminnan muiden näkökohtien 
yhteensovittamisesta.3

Edellä mainitusta seuraa muuan seikka ilman, että tarvitsee mennä organisatoristen 
vaihtoehtojen yksityiskohtiin: tämä ulkoministerin "tukeutuminen" EUTY:yn tehtäviensä 
hoitamisessa merkitsee väistämättä sitä, että ulkoministerillä on oltava – kun otetaan 
huomioon hänen siteensä komissioon sen varapuheenjohtajana – määräysvalta koko 
yksikköön nähden ja että hänellä täytyy olla varmuus sen lojaaliudesta. Asia voidaan ilmaista 
Saksan liittotasavallan perustuslakituomioistuimen kehittämää terminologiaa soveltaen: 
ulkoministerillä on oltava toimintaa koskeva vastuu ulospäin, vaikka itse asiaa koskeva 
toimivalta olisikin neuvostolla tai komissiolla kollegiona.4

Tätä ulkoministerin viran toiminnallisesta määritelmästä johtuvaa lähtökohtaa lukuun 
ottamatta mahdollisia ovat hyvin monenlaiset organisaatiomallit. Voidaan erottaa kolme 
"prototyyppiä".

Ensimmäinen malli perustuu siihen, että EUTY integroidaan kokonaan komissioon, ja tälle 
annetaan samalla vastuu YUTP:n toteuttamisesta "virallisella mandaatilla". Tällainen rakenne 
ei voi toimia, koska – haluammepa sitä tai emme – tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikan osat 
ovat edelleen hallitusten välisiä.

Toisessa mallissa EUTY kehitetään neuvostossa jo olevista YUTP:n korkean edustajan 
yksiköistä, joihin liitetään vastaavia komission yksiköitä. Tämä johtaisi komission 
amputointiin tavalla, jota ei voida hyväksyä. 

Kolmas malli on kompromissi, johon sisältyy kuitenkin huomattavia vaaroja. Siinä EUTY:lle 
annettaisiin komission kaikki yksiköt, jotka käsittelevät ulkosuhteita (ulkosuhteiden pääosasto 
sekä edustustot, kauppa, kehitysyhteistyö, laajentuminen, Europaid-yhteistyövirasto, 
humanitaarisen avun virasto sekä talous- ja raha-asioiden pääosaston ulkoista toimintaa 
harjoittavat yksiköt), niihin lisättäisiin neuvoston pääsihteeristön asianomaiset yksiköt ja tälle 

  
1 Perustuslakisopimuksen III-296 artiklan 3 kohdan 1 lause.
2 Perustuslakisopimuksen III-296 artiklan 1 kohta.
3 Perustuslakisopimuksen I-28 artiklan 4 kohdan 2 lause.
4 BVerfG E 81, 310 (332) ja BVerfG E 104, 249 (264–).
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kokonaisuudelle luotaisiin täysin uusi ja riippumaton byrokratia neuvoston ja komission 
väliin. Tällainen itsenäinen superviranomainen kehittäisi oman elämänsä, eikä sitä pystyttäisi 
enää suitsimaan. Lisäksi se nostaisi ulkoministerin suhteettoman korkealle myös komission 
puheenjohtajaan nähden, ja komissiosta tulisi samalla pelkkä "sisämarkkinasihteeristö".

Esittelijän ehdottamalla menettelyllä, joka ilmenee mietintöluonnoksessa olevasta 
päätöslauselmaesityksestä, pyritään välttämään näihin kolmeen malliin liittyvät haitat ja 
vaarat.

Sitä vastaan voidaan esittää varmasti paljonkin teknisiä vastaväitteitä, esimerkkinä 
henkilöstöä koskevaan oikeuteen liittyvät ongelmat. Yhteisön virkamiehet ja muu henkilöstö 
kuuluvat kuitenkin tunnetusti vuoden 1967 fuusiosopimuksen jälkeen "yhteisöjen yhteiseen 
hallintoon", ja henkilöstösäännöt antavat nimenomaisesti mahdollisuuden, että palvelukseen 
ottava viranomainen, tässä tapauksessa siis neuvosto, komissio tai parlamenttikin, voi yksikön 
edun mukaisesti määrätä virkamiehen avustamaan tilapäisesti yhteisön 
perustamissopimuksissa määrättyä tehtävää hoitavaa henkilöä, eli tässä tapauksessa siis 
unionin ulkoministeriä.1

Kyse ei siis ole oikeudellisten välineiden puutteesta. Ratkaisevaa on poliittinen tahto saada 
aikaan ratkaisu, joka vastaa perustuslain henkeä ja yhteisen ulkopolitiikan tarpeita. 

  
1 Henkilöstösääntöjen 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan toinen luetelmakohta:
"1. Unionin toimielimet, elimet ja laitokset tukeutuvat tehtäviään hoitaessaan avoimeen,
tehokkaaseen ja riippumattomaan eurooppalaiseen hallintoon.
2. Tätä varten vahvistetaan eurooppalailla säännökset, joissa otetaan huomioon III-427 artiklan
nojalla vahvistetut henkilöstösäännöt ja palvelussuhteen ehdot."


