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EURÓPAI PARLAMENTI HATÁROZATTERVEZET

Egy „Európai Külszolgálat“ létrehozásának intézményi szempontjairól
(2004/2207(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2., 3., 6. cikke (4) és (20) bekezdésére,

– tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés I-3 cikke (4) bekezdésére, 
az I-7, I-16, I-28, I-40 és III-296 cikkére,

– tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés III-296. cikkére 
vonatkozó, a tagállami kormányképviselők konferenciájának 24. számú nyilatkozatára az 
európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződésről szóló 2004. október 29-i 
kormánykonferencia záróokmányával összefüggésben1,

– tekintettel a közös európai diplomáciáról szóló 2000. szeptember 5-i határozatára2,

– tekintettel a külszolgálat fejlesztéséről szóló, a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez 
intézett 2001. június 14-i bizottsági közleményre3,

– tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződésről szóló 2005. január 12-i 
határozatára, különösen annak 3. d) pontjára4,

– tekintettel az Európai Tanács 2004. december 16-17-i következtetéseire,

– eljárási szabályzatának 45. cikke alapján,

– az Alkotmányügyi Bizottság jelentésének és a Külügyi Bizottság véleményének (A6-...) 
ismeretében,

A KÖVETKEZŐK ALAPJÁN:

A. az Európai Közösségek szerveinek a Szerződések és az Európai Bróság joggyakorlata által 
elismert saját szervezethez való joga alapján a Bizottság a Közösség külkereskedelmének 
kiterjesztése során számos küldöttséget hozott létre harmadik országban és nemzetközi 
szervezeteknél; a Tanács az Egyesült Államok esetében két összekötő hivatalt tart fenn 
New Yorkban és Genfben,

B. ezeknek az intézményeknek az egyesítése, illetve azoknak a Tanács és a Bizottság közös 
képviselete érdekében történő átalakítása a hatályos jog szerint megengedhető lenne, 
mivel a Tanács és a Bizottság már a Maastrichti Szerződést követően a Nizzai Szerződés 

  
1 HL C 310, 2004. 12. 16., 420. o.  
2 HL C 135, 2001. 5. 7., 35. o.  
3 HL C 53 E, 2002. 2. 28., 390. o.  
4 Elfogadott szövegek, P6_TA_(2005)0004.  
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megfogalmazásakor az Unió minden, a kül-, biztonság-, gazdaság-, és fejlesztéspolitika 
keretében történő külpolitikai intézkedésének összhangjáért felelős volt, és ennek 
érdekében együtt kellett működniük,

C. ez a mintegy ötezer munkatárssal fennálló hálózat az egyik ok egy európai külszolgálat 
létrehozása mellett,

D. amennyiben az európai alkotmány létrehozárásól szóló szerződés (a továbbiakban: „az 
alkotmány“) előreláthatóan 2006. novemberében hatálybalép, „az Unió 
Külügyminisztere“ (a továbbiakban: „a Külügyminiszter“) lesz az Unió külügyi 
vonatkozású eljárásainak összhangjáért felelős; e megbízatásnak megfelelően a Bizottság 
alelnökeként annak hatáskörében a külkapcsolatok területén fog működni, és egyidejűleg 
az Unió közös kül- és biztonságpolitikáját fogja a Tanács megbízása alapján vezetni 
(„Doppelhut“),

E. a Külügyminiszter feladatai teljesítése során egy európai külszolgálatra (a továbbiakban: 
„EKSZ“) fog támaszkodni, a Tanács és a Bizottság Főtitkársága tisztviselőjét valamint a 
nemzeti diplomáciai szolgálatok kihelyezett tagját is meghallgatva,

F. a Közösségek szerveinek 1967-es egyesítéséről szóló szerződés óta a Közösségek 
tisztviselői és alkalmazottai egyébként „e Közösségek egységes közigazgatásához“ 
tartoznak, amely ellenében a szervek csak kinevezésre jogosult hatóságokként működnek,

G. az EKSZ szervezetéről és munkamódszeréről a Tanács a Külügyminiszter javaslata 
alapján az Európai Parlament meghallgatását követően és a Bizottság egyetértésével egy 
eruópai határozat formájában határoz, mihelyt az alkotmány hatálybalép,

H. az alkotmány 2004. október 29-én Rómában történt aláírása a tagállamok számára a 
nemzetközi közjog alapján minden, az alkotmány hatálybalépését esetleg akadályozó 
cselekménytől való tartózkodás kötelezettségét keletkeztette,

I. a tagállamok kormányai ezen kivül a kormánykonferencia végkövetkeztetéseire 
vonatkozó nyilatkozatban megállapították, hogy a Tanács főtitkársága és a közös kül- és 
biztonságpolitika vezető képviselője, a Bizottság és a tagállamok el kell, hogy kezdjék az 
EKSZ-ra vonatkozó előkészületi munkálatokat, mihelyt az alkotmány aláírásra került,

J. a 2004. decemberi Európai Tanács a Tanács főtitkárságát és a vezető képviselőt a 
Bizottsággal együtt felszólította arra, hogy 2005. júniusi ülésére az elért haladásról 
jelentést terjessze elő, és az Európai Parlamentet folyamatosan tájékoztassa,

K. a Közösség intézményeinek, köztük az Európai parlamentnek, a közösségi jog szerint nem 
joga, hanem kötelessége, hogy a közösségi vívmányok továbbfejlesztése érdekében 
tervezett új intézményeket vagy a fennálló intézményeket érintő változások időben 
végrehajthatóvá válhassanak; ez nem jelenti az elsődleges jog nem megengedhető 
változását,

L. az EKSZ a közösségi vívmányoknak az Unió külkapcsolatainak területén való átgondolt 
továbbfejlesztését jelenti, a közös kül- és biztonságpolitika (KKB) terén való közös 
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előrehaladás és a Közösségnek a közösségi modell szerint intézett külkapcsolatainak a 
szolgálatok szintjén való jobb összehangolása érdekében; kiegészíti a tagállamok 
diplomáciai képviseleteit, azok létének megkérdőjelezése nélkül,

M. az EKSZ közigazgatási szinten három, az alkotmánnyal együtt bevezetett újítás 
következménye: egy állandó európai tanácsi elnök választása, aki az állam- és 
kormányfők szintjén az Unió külképviseletét gyakorolja, az Unió külügyminiszterének az 
Európai Tanács általi, a Bizottság elnökének egyetértésével történő kinevezése, aki 
irányítja a KKB-t, és azon jogi személyiség határozott elismerése, aki az Uniót 
nemzetközi szinten teljes mértékben cselekvőképessé teszi,

N. kívánatos az EKSZ létrehozása az Unió külkereskedelmének területén levő kettős 
foglalkoztatottság, hatékonytalanság és erőforráspazarlás elkerülése érdekében,

1. emlékeztet arra, hogy az alkotmányozó konvent az EKSZ kialakításáról szóló elmélyült 
vitákat követően a Bizottság és Parlament közösségi intézmények erősebb pozíciójával 
bíró modellt javasolta, és a különös eljárások, amelyekben a kormánykonferencia végül 
megegyezett (egyhangú tanácsi határozat a Bizottság hozzájárulása és az Európai 
Parlament meghallgatását követően az Unió Külügyminiszterének javaslatára), az Unió 
szervei közötti egyensúlyt biztosítja, és konszenzus megtalálását teszi szükségessé;

2. emlékezteti a Bizottságot arra, hogy egy EKSZ intézményéről szóló határozat csak a 
hozzájárulásával lehetséges, és felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a közös 
Európát az alkotmány lehetőségeinek határain belül erősítse;

3. magától értetődőnek tekinti, hogy a szervezeti koncepció során az alkotmány előtérbe 
helyezése, ahogy az különösen az I-28, III-296 és III-308 cikkekben kifejezésre került, 
kell, hogy alapul szolgáljon;

4. ajánlja, hogy az EKSZ létrehozása érdekében egy empirikusan kialakítandó tétel kerüljön 
kiválasztásra, mivel e szándék megvalósulására egy terv alapján nem lehet teljesen 
számítani, hanem egy lépésről lépésre történő, kölcsönös bizalommal, növekedő 
szakértelemmel és együttes tapasztalattal tartott eljárásnak kell lefolytatódnia, amelynek 
során meg kell egyezni a menetrendben, és ennek az évnek a vége előtt legalább a 
koncepció első szakaszát le kell zárni;

5. úgy ítéli meg, hogy ez az ok a következő koncepciót eredményezi:

a) az EKSZ-nek különösen logisztikailag, közigazgatásilag és költségvetésileg teljes 
mértékben a Bizottság szolgálatai közé kellene illeszkednie, annak elkerülése 
érdekében, hogy egy, a politikai ellenőrzés alól messzemenően kivont, szervezetileg 
önállósult intézmény vagy ügynökség jöjjön létre; szükséges azonban, hogy az EKSZ 
jogilag kötelezett legyen a mindenkori illetékes szervek határozatainak végrehajtására;
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b) az EKSZ-t a Külügyminiszter, aki a Bizottság alelnöke is, kellene, hogy vezesse; 
annak kezelése a „klasszikus“ külpolitika (KKB és KBVP) területén az alkotmány 
alapján a Tanács határozataihoz kötött, és a közös külkapcsolatok területén a Bizottság 
testületi határozatainak hatálya alá tartozik.

c) az EKSZ személyzetileg szakszerű és kiegyensúlyozott kapcsolatban levő 
tisztviselőkből kell, hogy álljon, akik a Bizottság, a Tanács főtitkársága és a nemzeti 
diplomáciai szolgálatok részéről vannak.

d) az EKSZ kialakítását a külkapcsolatok terén az Unió egységes eljárásának kellene 
biztosítania; különösen a szűk értelemben a KKB kérdésekkel megbízott szervezeti 
egységeket, és azokat a tisztviselőket, akik a követségekben vezetői funkciókkal 
vannak megbízva, kell az EKSZ-be áthozni; másrészt azonban nem szükséges, hogy a 
külügyi vonatkozású joghatóságokat minden bizottsági Főigazgatóságtól megvonják; a 
Tanács és a Bizottság az érinett területekre nézve (pl. Kereskedelmi, Fejlesztési, 
Bővítési Főigazgatóságok, az Europaid Együttműködési Hivatal, a Humanitárius 
Segélyek Hivatala, a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság külügyi vonatkozású 
szervezeti egységei) egy vizsgálati modell előterjesztését kísérli meg;

e) a harmadik országokban levő bizottsági küldöttségeket és a Tanács összekötő 
hivatalait „az Unió követségei“-vé kell összeállítani, és az EKSZ tisztviselőinek 
vezetése alá kell helyezni, közigazgatásilag azonban a Bizottság szolgálatai közé kell 
integrálni, ami nem zárja ki, hogy e küldöttségek szaktanácsosai a Bizottság vagy a 
Parlament más Főigazgatóságairól kerüljenek ki;

6. kívánatosnak tartja, hogy az EKSZ szervezeteiről és munkamódszeréről szóló jogalkotási 
aktusban az is meghatározásra kerüljön, hogy az Unió harmadik országbeli követségei az 
Unió minden szervének tagjai részére szükség esetén logisztikai és közigazgatási 
segítséget nyújtanak; a követségek vezetőit az Unió külügyminisztere általi jóváhagyás 
fenntartásával kötelezni kell arra, hogy az illetékes parlamenti bizottságok részére szóban 
és írásban rendelkezésre álljanak, és kinevezésüket megelőzően megfelelő meghallgatási 
eljárás alá kell őket vonni;

7. javasolja annak megvizsgálását, hogy az Unió követségeire a politikai és gazdasági 
feladatokon túlmenően szükség esetén milyen mértékben ruházhatóak át harmadik 
országok polgáraival szembeni konzuli feladatok és olyan feladatok, mint amelyek már 
most az EK-Szerződés 20. cikkében a harmadik országokbeli uniós polgárok diplomáciai 
és konzuli védelmére tekintettel elő vannak írva;

8. szükségesnek tartja az e területen már megtett lépéseken túlmenően egy európai 
diplomáciai szervezeti testület megalapítását, amely a külkapcsolatokban alkalmazandó  
uniós, de úgyszintén tagállami tisztviselőknek egy megfelelő, a konzuli- és követségi 
tevékenységekről, a diplomáciáról és nemzetközi kapcsolatokról, valamint történelemről 
és az Európai Unió működési módozatairól szóló képzést tud nyújtani;

9. megbízza elnökeit, hogy ezeket a határozatokat a Tanács, a Bizottság valamint a tagállami 
kormányok és parlamentek és azon államok részére közvetítse, akikkel az Unió 
csatlakozási tárgyalásokat folytat.
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A luxembourgi tanácselnök, Jean Asselborn izraeli látogatása során nemrég még egyszer 
elmagyarázta: „Az Európai Unió globális szereplővé vált, és jelenlétünk az egész világon 
érezhető. Az Európai Unió azonban mégsem olyan nagyhatalom, mint a többi....“ 1

Wolgang Schäuble is újra bekapcsolódott az Európa jövőjéről szóló vitába és azt 
hangsúlyozta, hogy az Uniónak közös külpolitikára és közös biztonsági struktúrára van 
szüksége, és hogy ezek a belső piac megteremtése és a közös valuta bevezetését követően egy 
politikai unió hiányzó oszlopait jelentik, melyekkel az európaiak azonosítani tudják magukat2.

A hetvenes évek óta igyekeznek a tagállamok az európai politikai együttműködés keretei 
között a nemzetközi politika nagy kérdéseinek koncentrálására; azonban a “közös külpolitika” 
fogalma csak a Maastrichti Szerződéssel került bevezetésre, jó negyven évvel az európai 
újjáépítés kezdete után. Az Amszterdami Szerződéssel előírt reformok óta rendelkezik az 
Európai Unió azokkal az eszközökkel, amelyekkel meg tud oldani minden, a biztonságát 
érintő kérdést, a konfliktusmegelőzéstől a válságkezelésen át a béke helyreállításáig. Az 1999-
ben hatálybalépett szerződéssel a közös kül- és biztonságpolitika vezető képviselőjének 
hivatalát is felállították, amellyel Xavier Solanat bízták meg.

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés útján a külpolitika területén levő 
legalapvetőbb újítás és egyúttal az Unió intézményi szerkezetének megváltoztatása az Unió 
Külügyminiszteri Hivatalának megteremtése, aki egy „Doppelhut“ vagy még inkább egy 
duplamandátum által, a Bizottság alelnökeként kinevezve, a külkapcsolatok területén 
gyakorolja hatáskörét, és egyidejűleg az Unió közös kül- és biztonságpolitikáját a Tanács 
megbízása alapján vezeti.

Azonban még e hivatal megteremtésével is az európai diplomácia még mindig „egy saját 
diplomaták nélküli diplomácia, megfelelően szabályozott külképviseletek és a tagállami 
külszolgálatok valamint az EU-szervek külszolgálatai közötti elegendő összehangolás 
nélkül“3.

Ezt az állapotot az alkotmányban ugyancsak előírt Európai Külszolgálat létrehozásával kell 
segíteni4.

A kül- és biztonságpolitika legáltalánosabban és az „európai alkotmány“ esetében is 
tartalmilag csak kevéssé van meghatározva vagy irányítva. Ezért az intézményi keretek, 
amelyek között alakul és végrehajtásra kerül, nagy jelentőséggel bírnak5.

  
1 A herzliyai interdiszciplináris központban 2005.1.20-án elhangzott beszéd.
2 "Die europäische Integration voranbringen", Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2005.1.27.
3 Inigo Mendez de Vigonak az Európai Konvent „Külkereskedelmi“ VII. Munkacsoportjához intézett 
hozzászólása, 2002.12.3., 55. munkadokumentum, 3. o.
4 Lásd ehhez kapcsolódan különösen az Alkotmány I-28, III-296 és III-308 cikkeit. Az „Európai Külszolgálat“ 
kifejezés a különböző szövegtervezetekben nagyon különbözőféleképpen került visszaadásra, aminek azonban 
nincsen jelentősége.
5 V.ö.: Kugelmann, "Kerneuropa" und der EU-Außenminister - die verstärkte Zusammenarbeit in der GASP", 
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A Külügyminiszternek az EKSZ szervezetére és munkamódszereire vonatkozó javaslatára az 
Európai Parlamentet még formálisan hallgatják meg, azonban kívánatosnak tűnik, hogy már 
az első előkészüli szakaszban hozzájárulást nyújtson. Ez ennek a jelentésnek az értelme.

A parlament aktivizálódása nem utolsósorban azért célszerű, mert a különleges 
határozathozatali eljárás – egyhangú tanácsi határozat a parlament meghallgatását követően a 
külügyminiszter javaslatára és a Bizottság jóváhagyásával – a Bizottság és a Tanács között 
blokádot hozhat létre, amit feltétlenül meg kell akadályozni. 

„Megbízatásának ellátása során az Unió Klügyminiszterét“, ahogy az alkotmány fogalmaz, 
„európai külügyi szolgálat segíti“1.

Feladata eszerint kettős: Egyrészt a ellátja a „Külügyek“ Tanácsának elnöki tisztjét, és 
gondoskodik az Európai Tanács és a Tanács határozatainak végrehajtásáról2; másrészt a 
Bizottságon belül a külkapcsolatok területén levő hatáskörrel és az Unió egyéb külső 
tevékenységeinek összehangolásával van megbízva3. 

Az előzőekből következik, anélkül, hogy a szervezeti választás lehetőségeinek részleteibe 
bele kellene menni: Ez az „EKSZ“-re való támaszkodás e feladatok teljesítése során azt kell, 
hogy jelentse, hogy a Külügyminiszter a Bizottság alelnökekeként a Bizottság iránti 
kötöttségének figyelembe vétele mellett a közös szolgálat felé utasításadási hatáskörrel kell, 
hogy rendelkezhessen, és annak lojalitásáról biztos kell, hogy lehessen. A német 
alkotmánybíróság által kifejlesztett terminológiával mondva: az „utasításadási hatáskör“ őt 
illeti, akkor is, ha a „szakmai hatáskör“ a Tanácsot vagy a Bizottságot, mint testületi szervet 
illeti meg4.

A külügyminiszteri hivatal ezen működési koncepciójából levezetett előfeltevéstől eltekintve 
azonban számos szervezeti modell képzelhető el. Három „prototípust“ lehet 
megkülönböztetni:

Az első modell az EKSZ-nek a Bizottságba való teljes integrációjából és egyúttal annak egy 
„hivatali mandátum“ útján a KKB végrehajtásával való megbízásából áll. Ez a konstrukció 
nem működőképes, mivel – akár tetszik nekünk, akár nem – a kül- és biztonságpolitika fontos 
részei most is kormányköziek.

A második modell az EKSZ-nek a Tanácsnál a KKB vezető képviselőinek már meglevő 
szolgálataiból való kifejlesztését és ahhoz a megfelelő bizottsági szervezeti egységek 
hozzárendelését jelenti. Ez a Bizottság elfogadhatatlan amputálásához vezetne.

     
Europarecht, 2004, 333. o.
1 Az alkotmány III-296 cikke (3) bekezdésének 1. mondata
2 Az alkotmány III-296 cikke (1) bekezdése
3 Az alkotmány I-28 cikke (4) bekezdésének 2. mondata
4 BVerfG E 81, 310 (332) és BVerfG E 104, 249 (264 és a köv. oldalak)
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Egy harmadik modell kompromisszumként kerül bemutatásra, mégis jelentős veszélyeket rejt 
magában: Ez abból állna, hogy az EKSZ-t a Bizottság azon szervezeti egységeiből állítanák 
ki, amelyek a külkapcsolatokkal foglalkoznak (Külkapcsolati - ideértve a delegációkat, 
kereskedelmet, fejlesztést, bővítést, az Europaid Együttműködési Hivatalt, a Humanitárius 
Segélyezés Hivatalát és a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság külkapcsolati szervezeti 
egységeit - Főigazgatóságok), azokhoz a Tanács Főigazgatóságának megfelelő szervezeti 
egységeit rendelnék hozzá, és ezt a formációt egy teljesen új, független bürokráciaként a 
Tanács és a Bizottság közé helyeznék. Egy ilyen önálló csúcshatóság egy többé nem 
megszüntethető saját életet alakítana ki, a Külügyminisztert a Bizottság elnökével szemben is 
aránytalan módon kiemelné, és a Bizottságot egy „belső piaci titkárságra“ fokozná le.

Az előadója által javasolt koncepció, ahogy az a jelentéstervezetben levő határozattervezetből 
következik, a három bemutatott modellel együttjáró hátrányok és veszélyek elkerülését kísérli 
meg.

Ennek ellenére bizonyosan egy sor technikai kifogás fog megemlítésre kerülni, mint például 
közszolgálati jogi problémák. A közösségi tisztviselők és egyéb alkalmazottak az 1967. évi 
egyesülési szerződés óta azonban köztudomásúlag „a Közösségek egységes 
közigazgatásához“ tartoznak, és a tisztviselői szabályzat kifejezetten lehetővé teszi, hogy a 
kinevezésre jogosult hatóságok, így a Tanács is, a Bizottság vagy a parlament, a tisztviselőket 
„szolgálati érdekből felhatalmazza, hogy olyan személy, aki egy a szerződésekben előírt 
hivatalt visel“, így az Unió Külügyminiszterét is, hogy „átmeneti feladatokat lásson el“1.

Jogi eszközökben sincs hiány; ami mindebből következik, az az alkotmány szellemének és a 
közösségi külpolitika szükségleteinek megfelelő megoldás megtalálására irányuló politikai 
szándék.

  
1 Tisztviselői szabályzat 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja, második bekezdés.
Ezzel összefüggésben jelentőséggel bír az alkotmány III-398 cikke, amely a következőképpen szól:

"(1) Feladataik ellátása során az Unió intézményei, szervei és hivatalai egy nyitott, hatékony és független 
európai igazgatásra támaszkodnak. 
(2) A III-427 cikk alapján elfogadott szabályzat és alkalmazási feltételek tiszteletben tartásával, európai 
törvényi rendelkezéseket állapít meg ennek érdekében.“
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