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EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos išorės veiklos tarnybos kūrimo institucinių aspektų
(2004/2207(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 3 straipsnius ir 6 straipsnio 4 ir 20 dalis,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-3 straipsnio 4 dalį ir I-7, I-16, I-28, 
I-40 ir III-296 straipsnius,

– atsižvelgdamas į valstybių narių vyriausybių atstovų konferencijos deklaraciją Nr. 24 dėl 
Sutarties dėl Konstitucijos Europai III-296 straipsnio, pridedamą prie 2004 m. spalio 29 d. 
Tarpvyriausybinės konferencijos dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai Baigiamojo akto1,

– atsižvelgdamas į savo 2000 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl bendros Europos diplomatijos2,

– atsižvelgdamas į savo 2001 m. birželio 14 d. rezoliuciją dėl Komisijos pranešimo Tarybai 
ir Europos Parlamentui dėl išorės veiklos tarnybos plėtros3,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. sausio 12 d. rezoliuciją dėl Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai, ypač į 3 pastraipos d punktą4,

– atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 16 ir 17 d. Europos Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atkreipdamas dėmesį į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų 
komiteto nuomonę (A6- ...),

kadangi:

A. atsižvelgdama į sutartis ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėje pripažintą 
Europos Bendrijų institucijų teisę į organizavimąsi, plėsdama Bendrijų išorės veiklą, 
trečiosiose šalyse ir tarptautinėse organizacijose Komisija įsteigė didelį skaičių delegacijų, 
o Taryba finansuoja dviejų ryšių biurų prie Jungtinių Tautų Organizacijos veiklą Niujorke 
ir Ženevoje,

B. šių įstaigų sujungimas arba jų reorganizavimas į bendras Komisijos ir Tarybos atstovybes 
būtų leistinas pagal šiuo metu jau galiojančią teisę, nes Taryba ir Komisija yra atsakingos 
už visų Sąjungos užsienio politikos priemonių derinimą jos užsienio, saugumo, 
ekonomikos ir plėtros politikos kontekste jau pagal Mastrichto sutartį Nicos sutarties 

  
1 OL C 310, 2004 12 16, p. 420.  
2 OL C 135, 2001 5 7, p. 35.  
3 OL C 53 E, 2002 2 28, p. 390.  
4 Priimti tekstai, P6_TA_(2005)0004.  
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redakcijoje ir turi šiuo tikslu bendradarbiauti,

C. šis esamas maždaug penkių tūkstančių darbuotojų tinklas yra vienas iš Sąjungos išorės 
veiklos tarnybos įkūrimo pagrindų,

D. kai 2006 m. lapkričio mėnesį įsigalios, kaip numatyta, Sutartis dėl Konstitucijos Europai 
(toliau – „Konstitucija“), „Sąjungos užsienio reikalų ministras“ (toliau – „užsienio reikalų 
ministras“) bus atsakingas už Sąjungos išorės veiklos derinimą ir, pagal savo pareigas 
būdamas Komisijos pirmininko pavaduotoju, bus atsakingas už Komisijos veiklą užsienio 
santykių srityje ir tuo pat metu Tarybos pavedimu įgyvendins bendrą Sąjungos užsienio ir 
saugumo politiką („dviguba skrybėlė“),

E. užsienio reikalų ministras, vykdydamas jam paskirtas užduotis, remsis Europos išorės 
veiklos tarnyba (toliau – „EAD“), kuriai priklausys Komisijos ir Tarybos generalinio 
sekretoriato pareigūnai bei komandiruotas nacionalinių diplomatinių tarnybų personalas,

F. 1967 m. pasirašius sutartį dėl Bendrijų institucijų susijungimo Bendrijų pareigūnai ir 
tarnautojai vis tiek priklauso „vienintelei šių Bendrijų administracijai“, kuriai institucijos 
talkina tiesiog kaip tarnybos įstaigos,

G. užsienio reikalų ministro siūlymu Europos Parlamentui apsvarsčius ir Komisijai priėmus 
europinį sprendimą, Taryba nuspręs dėl EAD organizavimo ir veiklos, kai tik įsigalios 
Konstitucija,

H. 2004 m. spalio 29 d. Romoje pasirašius Konstituciją valstybės narės, laikantis bendrosios 
tarptautinės teisės, buvo įpareigotos susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų 
sutrukdyti Konstitucijos įsigaliojimui,

I. Deklaracijoje dėl tarpvyriausybinės konferencijos Baigiamojo akto valstybių narių 
vyriausybės įsipareigojo, kad Tarybos generalinis sekretorius ir aukšto rango atstovai, 
atsakingi už bendrąją užsienio ir saugumo politiką, Komisija ir valstybės narės privalo
pradėti parengiamuosius EAD kūrimo darbus, kai tik bus pasirašyta Konstitucija, 

J. 2004 m. gruodžio mėn. Europos Taryba paragino Tarybos generalinį sekretorių ir aukšto 
rango atstovus kartu su Komisija 2005 m. liepos mėn. vyksiančiam posėdžiui parengti 
ataskaitą apie pasiektą pažangą ir šiuo klausimu nuolatos informuoti Europos Parlamentą,

K. Bendrijos institucijos, tarp jų Europos Parlamentas, pagal Bendrijos teisę turi ne tik 
įgaliojimus, bet ir yra įpareigotas stebėti, kad tolesnei Bendrijos teisyno plėtrai numatytos 
įkurti įstaigos laiku pradėtų veiklą arba laiku būtų atlikti pakeitimai esamose įstaigose, ir 
tai nėra neleistinas išankstinis pirminės teisės pakeitimas,

L. EAD įgalintų prasmingai toliau plėtoti Bendrijos teisyną Sąjungos užsienio santykių 
srityje, kad institucijų lygmeniu būtų geriau koordinuojami bendri veiksmai įgyvendinant 
vieningą užsienio ir saugumo politiką(GASP) ir pagal Bendrijos modelį suvokiami 
Bendrijos užsienio santykiai; EAD talkintų valstybių narių diplomatinių atstovybių darbui, 
ir kartu nekiltų abejonių dėl pastarųjų būtinumo,
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M. EAD yra trijų kartu su Konstitucija įvestų naujovių administraciniu lygmeniu pasekmė: 
nuolatinio Europos Tarybos pirmininko, kuris atstovauja Sąjungai valstybių ir vyriausybių 
vadovų lygmeniu, rinkimų, Sąjungos užsienio reikalų ministro skyrimo Europos Taryboje 
pritariant Komisijos pirmininkui, kuris vadovauja GASP, ir aiškaus juridinio asmens 
statuso suteikimo, kuris įgalina Sąjunga tapti visiškai veiksnia tarptautiniu lygmeniu,

N. EAD būtina tam, kad būtų išvengta besidubliuojančio darbo, mažo efektyvumo ir 
neracionalaus išteklių panaudojimo Sąjungos išorės veiklos srityje,

1. primena, kad Konstitucijos Konventas po intensyvių diskusijų dėl EAD kūrimo pasiūlė 
Komisijai ir Parlamentui modelį, kuriame numatoma stipri Bendrijos institucijų pozicija, 
ir kad ypatinga procedūra, dėl kurios pagaliau buvo susitarta Tarpvyriausybinės 
konferencijos metu (Sąjungos užsienio reikalų ministrui pateikus siūlymą, jį apsvarsčius 
Europos Parlamente ir Komisijai pritarus, vieningai balsuota priimant sprendimą 
Taryboje), išsaugoja pusiausvyrą tarp atskirų Sąjungos institucijų ir reikalauja sprendimo 
konsensuso pagrindu; 

2. primena Komisijai, kad priimti spendimą dėl EAD kūrimo įmanoma tik jai pritarus, ir 
ragina Tarybą ir Komisiją, kiek tai leidžia Konstitucija, stiprinti Europos Bendriją;

3. atrodo savaime suprantama, kad kuriant organizacinę koncepciją reikia remtis 
Konstitucijos nuostatomis, ypač išreikštomis I-28, III-296 ir III-308 straipsniuose;

4. rekomenduoja parinkti EAD kūrimui empiriškai plėtojamą koncepciją, nes tokio projekto 
neįmanoma iki galo įgyvendinti remiantis vien planu, o jo plėtra turi vykti kaip laipsniškas 
procesas, didėjant tarpusavio pasitikėjimui, augant dalykinių žinių lygiui ir kaupiantis 
bendrai patirčiai, kur reikėtų susitarti dėl kalendorinio veiksmų plano ir šių metų 
pabaigoje baigti įgyvendinti bent jau pirmąją koncepcijos dalį;

5. mano, kad remiantis aukščiau išdėstytu, išplaukia tokia koncepcija:

a) EAD logistika, administracija ir biudžetas privalo būti visiškai pavaldūs Komisijos 
tarnyboms, kad būtų išvengta politiškai beveik nekontroliuojamos, organizaciniu 
požiūriu savarankiškos institucijos ar agentūros įkūrimo; tačiau taip pat yra būtina, kad 
EAD būtų teisiškai įpareigota vykdyti atsakingų institucijų sprendimus; 

b) EAD privalo vadovauti užsienio reikalų ministras, kuris taip pat yra Komisijos 
pirmininko pavaduotojas; pagal Konstituciją „klasikinės“ užsienio politikos srityje 
(GASP ir GSVP) jis įgyvendina Tarybos nutarimus, o Bendrijos užsienio santykių 
srityje jis yra pavaldus Komisijos kolegialiems sprendimams; 

c) EAD personalas turėtų būti tinkamai ir subalansuotai sudarytas iš Komisijos, Tarybos 
sekretoriato ir nacionalinių diplomatinių tarnybų pareigūnų;
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d) EAD turi užtikrinti vieningą Sąjungos veiklą išorės santykių srityje; ypač tarnybos, 
kurioms yra patikėti konkretūs GASP klausimai, ir pareigūnai, kuriems patikėtos 
vadovaujančios funkcijos ambasadose, turi būti perkelti į EAD; tačiau kita vertus nėra 
būtina perduoti Komisijos generalinių direktoratų išorės santykių funkcijas; Taryba ir 
Komisija prašoma pateikti diskusijų dėl atitinkamų sričių planą (pavyzdžiui dėl 
Prekybos, Paramos raidai, Plėtros generalinių direktoratų, EuropAid bendradarbiavimo 
tarnybos, Humanitarinės pagalbos tarnybos, tarnybų susijusių su Ekonomikos ir 
finansų generaliniu direktoratu); 

e) trečiosiose šalyse esančios Komisijos delegacijos ir Tarybos ryšių biurai turėtų būti 
sujungti į „Sąjungos ambasadas“ ir jiems turėtų vadovauti EAD pareigūnai, kurie yra 
pavaldūs užsienio reikalų ministrui bei yra jo prižiūrimi, tačiau administraciniu 
požiūriu yra integruoti į Komisijos tarnybas, todėl įmanoma, kad šių delegacijų 
ekspertai gali būti atsiųsti iš Komisijos arba Parlamento generalinių direktoratų;

6. mano, kad teisiniame akte dėl EAD organizavimo ir veiklos taip pat būtina nustatyti, kad 
Sąjungos ambasados trečiosiose šalyse prireikus turi suteikti logistinę ir administracinę 
pagalbą visų Sąjungos institucijų nariams, o ambasadų vadovai, Užsienio reikalų ministrui 
sutikus, privalėtų pateikti paaiškinimus atsakingiems Parlamento komitetams ir, prieš 
paskiriant vadovus, dalyvauti atitinkamoje svarstymo procedūroje;

7. siūlo patikrinti, kokiu mastu Sąjungos ambasadoms be politinių ir ekonominių funkcijų 
prireikus palaipsniui galėtų būti patikėtos ir konsulinės funkcijos trečiųjų šalių piliečių 
atžvilgiu, kaip šiuo metu jos yra numatytos EB Steigimo sutarties 20 straipsnyje, kalbant 
apie Sąjungos piliečių diplomatinę ir konsulinę apsaugą trečiosiose šalyse;

8. mano, kad be jau įgyvendintų žingsnių, būtina įsteigti Europos diplomatų mokyklą, kuri 
Sąjungos bei valstybių narių išorės santykių pareigūnams galėtų suteikti atitinkamą 
išsilavinimą konsulinių ir pasiuntinybės mokslų, diplomatijos ir tarptautinių santykių bei 
Europos Sąjungos istorijos ir funkcionavimo srityse;

9. įpareigoja savo pirmininką perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
bei valstybių, su kuriomis Sąjunga veda derybas dėl įstojimo, vyriausybėms ir 
parlamentams.
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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.

  
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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Außen- und Sicherheitspolitik wird ganz allgemein und so auch im Falle der "Verfassung für 
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 
Kommission als ihr Vizepräsident dem gesamten Dienst gegenüber Weisungsbefugnis haben 
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 

  
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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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 
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."
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