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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over institutionele aspecten van de oprichting van een Europese Dienst voor extern 
optreden
(2004/2207(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de artikelen 2, 3, 6, leden 4 en 20 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gelet op de artikelen I-3, lid 4, I-7, I-16, I-28, I-40 en III-296 van het Verdrag tot vaststelling 
van een Grondwet voor Europa,

– gezien verklaring 24 van de Conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen van de 
lidstaten, ad artikel III-296 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, 
in de bijlage van de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie over het Verdrag tot 
vaststelling van een Grondwet voor Europa van 29 oktober 20041,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 september 2000 over een gemeenschappelijke 
communautaire diplomatieke dienst2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 juni 2001 over de mededeling van de Commissie 
aan de Raad en het Europees Parlement over de ontwikkeling van de Dienst voor extern 
optreden3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 januari 2005 over het Verdrag tot vaststelling van 
een Grondwet voor Europa, met name paragraaf 3, letter d)4,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 16 en 17 december 2004,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Commissie 
buitenlandse zaken (A6-0000/2005),

overwegende hetgeen volgt:

A. gebaseerd op de Verdragen en het in de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie 
erkende recht van de instellingen van de Europese Gemeenschappen zelf verantwoordelijk te 
zijn voor hun organisatie, heeft de Commissie naar aanleiding van de uitbreiding van het 
extern optreden van de Gemeenschappen talloze delegaties in derde landen en bij 
internationale organisaties ingesteld; de Raad heeft twee contactpunten met de Verenigde 
Naties in New York en Genève,

B. het samengaan van deze instanties dan wel een omvorming tot gemeenschappelijke 
vertegenwoordigingen van Raad en Commissie zou conform het vigerende recht al mogelijk 
zijn, omdat de Raad en de Commissie reeds na het Verdrag van Maastricht in de versie van 

  
1 PB C 310 van 16.12.2004, blz. 420.
2 PB C 135 van 7.5.2001, blz. 35.
3 PB C 53 E van 28.2.2002, blz. 390.
4 Aangenomen teksten, P6_TA_(2005)0004.
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het Verdrag van Nice verantwoordelijk zijn voor de coherentie van alle externe politieke 
maatregelen van de Unie in het kader van haar buitenlands, veiligheids-, economisch en 
ontwikkelingsbeleid en daarvoor ook moeten samenwerken,

C. dit bestaande netwerk, met circa 5.000 medewerkers, vormt een van de grondslagen voor de 
creatie van een Dienst voor extern optreden van de Unie,

D. wanneer het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (hierna "de Grondwet") 
zoals voorzien in november 2006 van kracht wordt, wordt de "minister van Buitenlandse 
Zaken van de Unie" (hierna "de minister van Buitenlandse Zaken") verantwoordelijk voor de 
coherentie van het extern optreden van de Unie; overeenkomstig deze taak zou hij als vice-
voorzitter van de Commissie de bevoegdheden van deze instelling op het gebied van de 
buitenlandse betrekkingen waarnemen en tevens verantwoordelijk zijn voor het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie in opdracht van de Raad 
("dubbel mandaat").

E. de minister van Buitenlandse Zaken zal bij de vervulling van zijn taken gesteund worden 
door een Europese Externe Dienst (hierna "EED"), waarvan ambtenaren van het secretariaat-
generaal van Raad en Commissie alsmede gedelegeerd personeel van nationale diplomatieke 
diensten deel zullen uitmaken,

F. sinds het Verdrag over de fusie van de instellingen van de Gemeenschappen van 1967 maken 
de ambtenaren en andere personeelsleden toch al deel uit van een "administratie welke deze 
Gemeenschappen gemeen hebben", waarvoor de instellingen slechts als het met aanstelling 
bevoegd gezag fungeren,

G. over de organisatie en de werkwijze van de EED zal de Raad op voorstel van de minister van 
Buitenlandse Zaken na raadpleging van het Europees Parlement en met instemming van de 
Commissie een beslissing nemen in de vorm van een Europees besluit, zodra de Grondwet 
van kracht is geworden,

H. door de ondertekening van de Grondwet op 29 oktober 2004 in Rome hebben de lidstaten 
overeenkomstig het algemene volkenrecht de verplichting gekregen om elke handeling 
achterwege te laten, die het van kracht worden van de Grondwet zou kunnen beïnvloeden,

I. de regeringen van de lidstaten hebben bovendien in een verklaring over de Slotakte van de 
Intergouvernementele Conferentie afgesproken dat de secretaris-generaal van de Raad en de 
Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, de 
Commissie en de lidstaten met voorbereidende werkzaamheden voor de EED zullen 
beginnen, zodra de Grondwet is ondertekend,

J. de Europese Raad van december 2004 heeft de secretaris-generaal van de Raad en de Hoge 
Vertegenwoordiger samen met de Commissie verzocht, vóór zijn bijeenkomst van juni 2005 
een voortgangsverslag voor te leggen en het Europees Parlement voortdurend op de hoogte te 
houden,

K. de instellingen van de Gemeenschap, dus ook het Europees Parlement, hebben 
overeenkomstig het communautaire recht niet alleen de bevoegdheid, maar ook de 
verplichting om voorbereidingen te treffen, zodat met het oog op de voor de verdere 
ontwikkeling van de communautaire verworvenheden voorgestelde nieuwe instanties of 
wijzigingen van bestaande instanties tijdig operationeel kunnen worden; dit is geen 



PR\557512NL.doc 7/1 PE 353.532v02-00

NL

ontoelaatbare anticipatie op een wijziging van het primaire recht,

L. de EED is een zinvolle verdere ontwikkeling van de communautaire verworvenheden op het 
gebied van de externe betrekkingen van de Unie, om het gemeenschappelijk optreden in het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en de conform het 
communautair model onderhouden externe betrekkingen van de Gemeenschap op het niveau 
van de diensten beter te coördineren; de dienst is een aanvulling op de diplomatieke 
vertegenwoordigingen van de lidstaten, zonder deze ter discussie te stellen,

M. de EED is een logisch administratief van drie met de Grondwet ingevoerde noviteiten: de 
verkiezing van een vaste voorzitter van de Europese Raad, die op het niveau van de 
staatshoofden en regeringsleiders de Unie naar buiten vertegenwoordigt; de benoeming van 
een minister van Buitenlandse Zaken van de Unie door de Europese Raad met instemming 
van de voorzitter van de Commissie, die het GBVB leidt; en een nadrukkelijke erkenning van 
de rechtspersoonlijkheid, die de Unie op internationaal niveau volledig handelingsbekwaam 
maakt,

N. de invoering van een EED is een passende maatregel, om dubbel werk, inefficiëntie en 
verkwisting van hulpbronnen op het gebied van het extern optreden van de Unie te 
voorkomen,

1. herinnert eraan dat Conventie over de Grondwet na diepgaande discussies over de opzet van 
de EED, een model met een sterke positie voor de communautaire instellingen Commissie en 
Parlement heeft voorgesteld, en dat de bijzondere procedure, waarover de 
Intergouvernementele Conferentie het uiteindelijk eens geworden is (eenparig besluit van de 
Raad, op voorstel van de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie na raadpleging van 
het Europees Parlement en na instemming van de Commissie) het evenwicht tussen de 
instellingen van de Unie handhaaft, en vereist dat er consensus bestaat over een oplossing;

2. herinnert de Commissie eraan dat een besluit over de invoering van een EED slechts met zijn 
instemming mogelijk is, en verzoekt de Raad en de Commissie de communautaire dimensie 
van Europa in het kader van de mogelijkheden van de Grondwet te versterken;

3. vindt het vanzelfsprekend bij de organisatorische opzet uit te gaan van de regelingen van de 
Grondwet, met name het bepaalde in de artikelen I-28, III-296 en III-308;

4. beveelt aan voor de invoering van de EED empirisch te werk te gaan, omdat voor zo'n project 
niet volledig op grond van een bestaand plan kan worden geanticipeerd, maar de opbouw op 
een geleidelijk, door wederzijds vertrouwen, toenemende feitenkennis en 
gemeenschappelijke ervaring geschraagd proces moet verlopen, waarbij men het eens moet 
worden over een tijdschema en vóór het eind van dit jaar ten minste de eerste fase van het 
concept moet afronden;

5. is van mening dat uit deze grondhouding het volgende concept voortvloeit:

a) de EED moet met name logistiek, administratief en budgettair volledig in de diensten van 
de Commissie worden geïntegreerd, om te voorkomen dat een organisatorisch zelfstandig 
lichaam of agentschap ontstaat dat zich grotendeels onttrekt aan een politieke controle; 
het is echter ook noodzakelijk dat de EED rechtens verplicht wordt de besluiten van het 
in elk specifieke geval bevoegde orgaan uit te voeren,

b) de EED moet onder leiding staan van de minister van Buitenlandse Zaken, die ook vice-
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voorzitter van de Commissie is; zijn handelen is op basis van de Grondwet op het gebied 
van het "klassieke" externe beleid (GBVB en GVDB) aan de besluiten van de Raad 
gebonden en op het gebied van de gemeenschappelijke buitenlandse betrekkingen 
onderworpen is aan de besluiten van het College van de Commissie,

c) het personeel van de EED moet op een zakelijke en evenwichtige wijze aangeworven 
worden uit ambtenaren, die afkomstig zijn van de Commissie, het Raadssecretariaat en de 
nationale diplomatieke diensten,

d) door de opzet van de EED moet een coherent optreden van de Unie in de externe 
betrekkingen worden gewaarborgd; met name de diensten die met GBVB-kwesties in 
nauwere zin en ambtenaren die met leidinggevende functies in de ambassades zijn belast, 
moeten naar de EED worden overgeheveld; anderzijds is het echter niet nodig om alle 
directoraten-generaal van de Commissie bevoegdheden op het gebied van de externe 
betrekkingen te ontnemen; verzoekt de Raad en de Commissie met betrekking tot deze 
gebieden (b.v. handel, ontwikkeling, uitbreiding, Dienst voor samenwerking Europaid, 
Bureau voor humanitaire hulp, diensten met een externe relatie van het Directoraat-
generaal economische en financiële zaken) een discussiemodel voor te leggen,

e) de in derde landen bestaande delegaties van de Commissie en contactpunten van de Raad 
dienen te worden samengevoegd tot "ambassades van de Unie" en onder leiding te staan 
van ambtenaren van de EED, die onder het gezag en het toezicht van de minister van 
Buitenlandse Zaken staan, maar administratief in de diensten van de Commissie zijn 
geïntegreerd, hetgeen niet uitsluit dat de deskundigen van deze delegaties door andere 
directoraten-generaal van de Commissie of het Parlement beschikbaar worden gesteld;

6. acht het juist in de wet over de organisatie en de werkwijze van de EED ook vast te leggen 
dat de ambassades van de Unie in derde landen de leden van alle instellingen van de Unie 
desgevraagd logistiek en administratief moeten ondersteunen; de hoofden van de ambassades 
moeten behoudens goedkeuring door de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie 
verplicht zijn verantwoording af te leggen voor de bevoegde parlementaire commissies en 
zich vóór hun benoeming onderwerpen aan een hoorzitting terzake;

7. stelt voor te onderzoeken in hoeverre de ambassades van de Unie geleidelijk via de politieke 
en economische taken desgewenst ook consulaire taken ten behoeve van burgers van derde 
landen alsmede taken kunnen krijgen, die thans reeds in artikel 20 van het EG-Verdrag met 
betrekking tot de diplomatieke en consulaire bescherming van Unieburgers in derde landen 
zijn voorzien;

8. acht het noodzakelijk verder te gaan dan de op dit gebied reeds genomen maatregelen en een 
Europees College van diplomaten in het leven te roepen, dat de bij de buitenlandse 
betrekkingen in te zetten ambtenaren van de Unie, maar ook van de lidstaten een adequate 
opleiding in consulaire en ambassadekwesties, diplomatie en internationale betrekkingen, 
alsmede in geschiedenis en werkwijze van de Europese Unie kan bieden;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 
regeringen en parlementen van de lidstaten en de staten waarmee de Unie
toetredingsonderhandelingen voert.
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TOELICHTING

De Luxemburgse Raadsvoorzitter Jean Asselborn heeft het onlangs bij zijn bezoek aan Israël nog 
eens duidelijk gemaakt: "De Europese Unie is een speler op het wereldtoneel geworden en onze 
aanwezigheid is op de hele wereld te merken. De Europese Unie is echter niet een grote 
mogendheid zoals een andere ..."1.

Ook Wolfgang Schäuble heeft zich weer in de discussie over de toekomst van Europa gemengd 
en erop gewezen dat de Unie een gemeenschappelijk buitenlands beleid en een 
gemeenschappelijke veiligheidsstructuur nodig heeft en dat deze na voltooiing van de interne 
markt en de invoering van een gemeenschappelijke munt de nog ontbrekende pijler van een 
politieke unie vormen, waarmee de Europeanen zich kunnen identificeren2.

Sinds de jaren '70 streven de lidstaten ernaar overeenstemming over grote kwesties op het gebied 
van het internationaal beleid in het kader van de Europese politieke samenwerking te bereiken; 
maar het begrip "gemeenschappelijk buitenlands beleid" is pas sinds het Verdrag van Maastricht 
ingevoerd, dus ruim 40 jaar na het begin van de opbouw van Europa. Met de in het Verdrag van 
Amsterdam geregelde hervormingen beschikt de Europese Unie over de instrumenten om zich 
met alle kwesties bezig te houden die haar veiligheid betreffen, van conflictpreventie via 
crisisbeheersing tot herstel van de vrede. Met het in 1999 van kracht geworden Verdrag werd 
ook de functie van Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid ingevoerd, waarmee Xavier Solana is belast.

De meest elementaire vernieuwing op het gebied van het buitenlands beleid en tevens de meest 
originele verandering in het institutionele bouwwerk van de Unie in het Verdrag tot vaststelling 
van een Grondwet voor Europa is de invoering van de functie van minister van Buitenlandse 
Zaken van de Unie, die "twee petten draagt" of beter, een dubbelmandaat heeft als vice-
voorzitter van de Commissie wier bevoegdheden hij uitoefent op het gebied van de buitenlandse 
betrekkingen. Tevens voert hij het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
Unie in opdracht van de Raad uit.

Toch is ook met de invoering van deze functie de Europese diplomatie nog altijd "een diplomatie 
zonder haar eigen diplomaten, zonder adequate buitenlandse vertegenwoordigingen, zonder 
voldoende coördinatie tussen de externe diensten van de lidstaten en de diensten van de EU-
instellingen"3.

Deze situatie moet met de in de Grondwet eveneens voorgeschreven invoering van een Europese 
diplomatieke dienst worden verholpen4.

Buitenlands en veiligheidsbeleid wordt heel algemeen en dus ook in het geval van de "Grondwet 
voor Europa" inhoudelijk maar weinig door de Grondwet zelf bepaald of gestuurd. Daarom is het 
institutionele kader, waarin zij geformuleerd en uitgevoerd wordt, zeer belangrijk5.

  
1 Toespraak in het Interdisciplinaire Centrum van Herzliya van 20.1.2005.
2 "Die europäische Integration voranbringen", Frankfurter Allgemeine Zeitung van 27.1.2005.
3 Íñigo Méndez de Vigo in een document voor werkgroep VII "Extern optreden" van de Europese Conventie, 

werkdocument 55 van 3.12.2002, blz. 3.
4 Zie met name de artikelen I-28, III-296 en III-308 van de Grondwet. De uitdrukking "Europese Externe Dienst" is 

in de verschillende taalversies nogal verschillend weergegeven, wat echter niet belangrijk is voor de bedoeling.
5 Zie hierover Kugelmann, ""Kerneuropa" en de minister van Buitenlandse Zaken van de EU - versterkte 

samenwerking in het kader van het GBVB", Europarecht, 2004, blz. 333.
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Over het voorstel van de minister van Buitenlandse Zaken betreffende de organisatie en de 
werkwijze van de EED wordt het Europees Parlement nog officieel geraadpleegd, maar het lijkt 
gewenst reeds in het stadium van de eerste voorbereidingen een bijdrage te leveren. Dat is de zin 
van dit verslag.

Dat het Parlement in actie komt is niet in de laatste plaats zinvol, omdat wegens de bijzondere 
besluitvormingsprocedures - unaniem besluit van de Raad op voorstel van de minister van 
Buitenlandse Zaken na raadpleging van het Parlement en met instemming van de Commissie -
een patstelling tussen Commissie en Raad zou kunnen optreden, wat absoluut moet worden 
voorkomen.

"Bij de vervulling van zijn ambt wordt de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie 
bijgestaan door een Europese Dienst voor extern optreden". Dat is de formulering van de 
Grondwet1.

Zijn taak is, zoals gezegd, een dubbele: enerzijds zit hij de Raad "Buitenlandse Betrekkingen" 
voor en zorgt hij ervoor dat de besluiten van de Europese Raad en van de Raad worden 
uitgevoerd2; anderzijds is hij in de Commissie belast met de taken van de Commissie op het 
gebied van de buitenlandse betrekkingen en met de coördinatie van de overige aspecten van het 
externe optreden van de Unie3.

Eén ding blijkt al uit het voorgaande, zonder dat op de details van de organisatorische 
mogelijkheden behoeft te worden ingegaan: dit "bijgestaan worden" door de EED bij de 
vervulling van zijn ambt moet betekenen dat de minister van Buitenlandse Zaken, met 
inachtneming van zijn lidmaatschap van de Commissie als vice-voorzitter, gezag heeft over de 
gehele dienst en zeker van de loyaliteit van deze dienst moet kunnen zijn. Om het in een door het 
Federale Duitse Constitutionele Hof ontwikkelde terminologie te zeggen: hij moet de 
"uitoefeningsbevoegdheid" hebben, ook al ligt de "feitelijke bevoegdheid" bij de Raad of bij de 
Commissie als college4.

Afgezien van deze uit de functionele conceptie van het ambt van minister van Buitenlandse 
Zaken afgeleide voorwaarde, is echter een groot aantal organisatiemodellen denkbaar. Er kan 
onderscheid worden gemaakt tussen drie "prototypes":

Het eerste model bestaat hierin dat de EED volledig in de Commissie wordt geïntegreerd en deze 
als het ware via een "overheidsmandaat" ook met de uitvoering van het GBVB wordt belast. 
Deze constructie kan niet functioneren omdat - of wij dat nu leuk vinden of niet - belangrijke 
delen van het buitenlands en veiligheidsbeleid nog altijd intergouvernementeel zijn.

Een tweede model bestaat hierin dat de EED uit de bij de Raad reeds bestaande diensten van de 
Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB wordt ontwikkeld en daaraan soortgelijke diensten van 
de Commissie worden toegevoegd. Dat zou leiden tot een onacceptabele amputatie van de 
Commissie.

  
1 Artikel III-296, lid 3, eerste zin van de Grondwet.
2 Artikel III-296, lid 1 van de Grondwet.
3 Artikel I-28, lid 4, tweede zin van de Grondwet.
4 BVerfG E 81, 310 (332) en BVerfG E 104, 249 (264 e.v.).
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Een derde model wordt als compromis voorgesteld, maar daarin schuilen grote gevaren: het zou 
hierin bestaan dat de EED uit alle diensten van de Commissie gaat bestaan, die zich bezighouden 
met externe betrekkingen (Directoraten-generaal buitenlandse betrekkingen - met inbegrip van 
delegaties - handel, ontwikkeling, uitbreiding, Dienst voor samenwerking Europaid, Bureau voor 
humanitaire hulp en diensten met een externe relatie van het Directoraat-generaal economische 
en financiële zaken), daaraan de soortgelijke diensten van het secretariaat-generaal van de Raad 
toe te voegen en dit bouwwerk als een volledig nieuwe, onafhankelijke bureaucratie ergens 
tussen de Raad en de Commissie te plaatsen. Zo'n zelfstandige superautoriteit zou een niet meer 
te controleren eigen leven gaan leiden, de minister van Buitenlandse Zaken op onbehoorlijke 
wijze ook boven de voorzitter van de Commissie plaatsen en de Commissie reduceren tot een 
"secretariaat voor de interne markt".

Het door uw rapporteur voorgestelde concept, dat voortvloeit uit de ontwerpresolutie in het 
ontwerpverslag, probeert de met de drie geschetste modellen verbonden nadelen en gevaren te 
voorkomen.

Natuurlijk zou daartegen een reeks technische bezwaren kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld 
problemen in verband met het ambtenarenrecht. De ambtenaren en andere werknemers van de 
Gemeenschappen maken echter sinds het Fusieverdrag van 1967 deel uit van een "administratie 
welke deze Gemeenschappen gemeen hebben", en in het Ambtenarenstatuut wordt met nadruk 
de mogelijkheid geschetst dat het tot aanstelling bevoegde gezag, in dit geval dus de Raad, de 
Commissie of ook het Parlement, de ambtenaar "in het belang van de dienst belast met het 
tijdelijk bekleden van een functie bij een persoon die een mandaat vervult dat is bedoeld in de 
Verdragen", in dit geval dus de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie1.

Het ontbreekt dus niet aan wettelijke instrumenten; waar het op aankomt is de politieke wil om 
een oplossing te vinden in de geest van de Grondwet en de behoeften van het gemeenschappelijk 
buitenlands beleid.

  
1 Artikel 37, lid 1, sub a), tweede streepje van het Ambtenarenstatuut.
In dit verband zij ook gewezen op artikel III-398 van de Grondwet, dat als volgt luidt:
"(1) Bij de vervulling van hun taken steunen de instellingen, organen en instanties van de Unie op een open, 
doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat.
(2) Met inachtneming van het Statuut en de regeling vastgesteld op grond van artíkel III-427 worden bij Europese 
wet de bepalingen daartoe vastgesteld."


