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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie aspektów instytucjonalnych utworzenia „Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych”
(2004/2207(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2, 3, 6 ust. 4 i 20 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. I-3 ust. 4, I-7, I-16, I-28, I-40 i III-296 Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy,

– uwzględniając deklarację nr 24 Konferencji Przedstawicieli Rządów Państw 
Członkowskich, odnoszącą się do art. III-296 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla 
Europy, w załączeniu do aktu końcowego Konferencji w sprawie Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy z dnia 29 października 2004 r.1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 września 2000 r. w sprawie wspólnej dyplomacji 
europejskiej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 czerwca 2001 r. w sprawie komunikatu Komisji 
do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju służb działań zewnętrznych3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy, w szczególności pkt 3. lit. d)4,

– uwzględniając wnioski Rady Europejskiej z 16 i 17 grudnia 2004 r.,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Spraw
Zagranicznych (A6-...),

mając na uwadze, co następuje:

A. w oparciu o Traktaty i prawo Wspólnot Europejskich do samoorganizacji uznane w 
orzecznictwie Trybunału Europejskiego Komisja utworzyła w ramach działań 
zagranicznych Wspólnoty liczne przedstawicielstwa w państwach trzecich i w 
międzynarodowych organizacjach; Rada utrzymuje dwa biura łącznikowe z Organizacją 
Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku i Genewie,

B. połączenie tych jednostek lub ich przekształcenie we wspólne przedstawicielstwa Rady i 
Komisji byłoby już dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa, ponieważ Rada i 
Komisja odpowiedzialne są już na mocy Traktatu z Maastricht w ujęciu Traktatu 

  
1 Dz. U. C 310 z 16.12.2004, str. 420  
2 Dz. U. C 135 z 07.05.2001, str. 35.  
3 Dz. U. C 53 z 28.02.2002, str. 390.  
4 P6_TA_(2005)0004.  
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Nicejskiego za spójność wszystkich środków polityki zewnętrznej Unii w ramach polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa, gospodarczej i rozwojowej i w tym celu mają obowiązek 
współpracować ze sobą,

C. istniejąca sieć, w której zatrudnionych jest około pięciu tysięcy pracowników, stanowi 
jedną z podstaw do stworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Unii,

D. gdy Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (zwany dalej „Konstytucją“) wejdzie 
w życie, tak jak przewidziano, w listopadzie 2006 r., „Minister Spraw Zagranicznych 
Unii“ (zwany dalej „Ministrem Spraw Zagranicznych“) będzie odpowiedzialny za 
spójność działań zewnętrznych Unii; zgodnie z tym zadaniem jako wiceprzewodniczący 
Komisji będzie on sprawował jej obowiązki w zakresie stosunków zewnętrznych 
wdrażając jednocześnie Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa z polecenia 
Rady (podwójna funkcja),

E. Minister Spraw Zagranicznych przy wypełnianiu zadań będzie się wspierał Europejską 
Służbą Działań Zewnętrznych (zwaną dalej „ESDZ“), do której będą należeć urzędnicy 
Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji oraz oddelegowani pracownicy krajowych służb 
dyplomatycznych,

F. od czasu wejścia w życie Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot 
Europejskich (Traktat Fuzyjny) w roku 1967 urzędnicy i inni pracownicy Wspólnot należą 
tak czy inaczej jednej do „wspólnej administracji tych Wspólnot“, gdzie organy 
funkcjonują jedynie jako instytucje zatrudniające,

G. Rada zdecyduje o organizacji i sposobie działania tej służby na wniosek Ministra Spraw 
Zagranicznych po konsultacji z Parlamentem Europejskim i zgodzie Komisji w formie 
decyzji europejskiej, gdy Konstytucja wejdzie w życie,

H. z chwilą podpisania Konstytucji w dniu 29 października 2004 r. w Rzymie powstało 
zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego zobowiązanie obejmujące 
Państwa Członkowskie, aby powstrzymały się od wszelkich działań, które mogłyby 
utrudnić wejście w życie Konstytucji,

I. Rządy Państw Członkowskich zobowiązały się w deklaracji dotyczącej aktu końcowego 
Konferencji Przedstawicieli Rządów, że Sekretarz Generalny Rady i Wysoki 
Przedstawiciel UE ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Komisja oraz 
Państwa Członkowskie rozpoczną prace przygotowawcze do ESDZ z chwilą podpisania 
Konstytucji,

J. Rada Europejska z grudnia 2004 r. wezwała Sekretarza Generalnego Rady i Wysokiego 
Przedstawiciela UE wraz z Komisją do przedstawienia na obradach w czerwcu 2005 r. 
sprawozdania z postępów i bieżącego informowania Parlamentu Europejskiego,

K. Organy Wspólnoty, w tym Parlament Europejski, są zgodnie z prawem wspólnotowym 
nie tylko uprawnione, ale także zobowiązane do poczynienia przygotowań, aby nowe 
instytucje lub zmiany w istniejących instytucjach przewidywane w celu rozwoju dorobku 
wspólnotowego mogły w odpowiednim czasie rozpocząć swoje działanie; nie jest to 
niedopuszczalne uprzedzenie zmiany prawa pierwotnego,



PR\557512PL.doc 5/9 PE 353.532v01-00

PL

L. ESDZ stanowi praktyczne rozwinięcie dorobku wspólnotowego w zakresie stosunków 
zewnętrznych Unii w celu lepszej koordynacji na poziomie służb wspólnego 
postępowania w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) i 
stosunków zewnętrznych Wspólnoty kształtowanych w oparciu o model wspólnotowy; 
uzupełnia ona przedstawicielstwa dyplomatyczne Państw Członkowskich nie 
kwestionując ich,

M. ESDZ jest konsekwencją trzech innowacji wprowadzonych przez Konstytucję na 
poziomie administracyjnym: wybór stałego Przewodniczącego Rady Europejskiej 
sprawującego obowiązki przedstawiciela Unii ds. polityki zagranicznej na poziomie 
szefów państw i rządów, mianowanie Ministra Spraw Zagranicznych Unii przez Radę 
Europejską za zgodą Przewodniczącego Komisji kierującego WPZiB oraz wyraźne 
przyznanie osobowości prawnej, dającej Unii pełną możliwość działań na arenie 
międzynarodowej,

N. utworzenie ESDZ jest stosowne, aby uniknąć podwójnej pracy, braku wydajności i 
marnotrawstwa zasobów w obszarze działań zewnętrznych Unii,

1. przypomina, że Konwent UE ds. Konstytucji zaproponował po intensywnych dyskusjach 
wokół kwestii decyzji o ukształtowaniu ESDZ model przyznający instytucjom 
wspólnotowym - Komisji i Parlamentowi - silną pozycję i że szczególna procedura, co do 
której osiągnięto w końcu porozumienie (jednogłośna decyzja Rady na wniosek Ministra 
Spraw Zagranicznych Unii po konsultacji z Parlamentem Europejskim i zgodzie Komisji) 
utrzymuje równowagę pomiędzy organami Unii i wymaga zgodnego rozwiązania;

2. przypomina Komisji, że decyzja w sprawie utworzenia ESDZ jest możliwa jedynie za 
jego zgodą i wzywa Radę oraz Komisję do wzmocnienia Wspólnoty Europejskiej w 
ramach postanowień konstytucji;

3. uważa za oczywiste przyjęcie za podstawę koncepcji organizacyjnej założeń 
konstytucyjnych, wyrażonych w szczególności w art. I-28, III-296 oraz III-308;

4. zaleca przyjąć do tworzenia ESDZ podejście dostosowywania się do rozwoju wydarzeń, 
ponieważ takiego przedsięwzięcia nie można z góry w pełni zaplanować, jego rozbudowa 
musi następować w stopniowym procesie opartym na wzajemnym zaufaniu, rosnących 
kompetencjach i wspólnych doświadczeniach, przy czym należy ustalić harmonogram i 
sfinalizować przed końcem tego roku przynajmniej pierwszy etap koncepcji;

5. jest zdania, że z takiej podstawy wynika następująca koncepcja:

a) ESDZ powinna zostać w pełni włączona do służb Komisji w zakresie logistycznym, 
administracyjnym i budżetowym, w celu uniknięcia powstania samodzielnej 
organizacyjnie instytucji lub agencji wyłączonej w szerokim zakresie spod politycznej 
kontroli; należy jednak także prawnie zobowiązać ESDZ do wykonywania decyzji danego 
właściwego organu;

b) kierownictwo ESDZ powinno leżeć w gestii Ministra Spraw Zagranicznych, który jest 
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równocześnie Wiceprzewodniczącym Komisji; według Konstytucji jego czynności w 
zakresie „klasycznej“ polityki zagranicznej (WPZiB i WPBiO) zależą od decyzji Rady, a 
w zakresie wspólnotowych stosunków zagranicznych podlegają decyzjom Kolegium 
Komisji;

c) ESDZ powinna składać się w stosownym i wyważonym stosunku z urzędników 
pochodzących z Komisji, Sekretariatu Rady i krajowych służb dyplomatycznych;

d) struktura ESZD powinna gwarantować jednolite działanie Unii w dziedzinie stosunków 
zagranicznych; do ESZD należy przenieść urzędy, którym powierzono kwestie WPZiB w 
węższym zakresie i urzędników pełniących funkcje kierownicze w ambasadach; z drugiej 
strony nie jest jednak konieczne odbieranie kompetencji wszystkim Dyrekcjom 
Generalnym Komisji w zakresie spraw zagranicznych; zwraca się do Rady i Komisji z 
prośbą o przedłożenie punktów do dyskusji na temat określonych obszarów (np. handel, 
rozwój, rozszerzenie, Biuro Współpracy Europeaid, Biuro Pomocy Humanitarnej, urzędy 
z zagranicznymi powiązaniami Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych);

e) Przedstawicielstwa Komisji istniejące w krajach trzecich i biura łącznikowe Rady 
powinny zostać połączone w „Ambasady Unii“ i znaleźć się pod kierownictwem 
urzędników ESDZ podlegających nadzorowi Ministra Spraw Zagranicznych, 
administracyjnie jednak zintegrowanych z służbami Komisji, co nie wyklucza możliwości 
delegowania specjalistów tych przedstawicielstw z innych Dyrekcji Generalnych Komisji 
lub Parlamentu;

6. uważa za stosowne określenie w akcie prawnym o organizacji i sposobie działania ESDZ 
także tego, że przedstawicielstwa Unii w państwach trzecich powinny w razie potrzeby 
wspierać członków wszystkich organów Unii w zakresie logistyki i administracji; osoby 
kierujące tymi przedstawicielstwami powinny być zobowiązane z zastrzeżeniem zgody 
Ministra Spraw Zagranicznych do złożenia wyjaśnień właściwym komisjom 
parlamentarnym oraz do poddania się przed mianowaniem odpowiednim procedurom 
przesłuchań;

7. proponuje zbadanie, w jakim zakresie poza zadaniami politycznymi i gospodarczymi 
można w razie potrzeby stopniowo przekazać przedstawicielstwom Unii także zadania 
konsularne wobec obywateli państw trzecich i zadania przewidywane już w art. 20 
Traktatu WE odnoszące się do ochrony dyplomatycznej i konsularnej obywateli Unii w 
państwach trzecich;

8. poza podjętymi już w tym zakresie krokami, uważa za konieczne utworzenie 
Europejskiego Kolegium Dyplomatycznego, które zapewni urzędnikom Unii i Państw 
Członkowskich zatrudnianym w obszarze stosunków zewnętrznych adekwatne 
wykształcenie konsularne i poselskie, dyplomatyczne i dotyczące stosunków 
międzynarodowych oraz z zakresu historii i sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej;

9. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządom oraz parlamentom Państw Członkowskich i państw, z którymi 
prowadzone są negocjacje na temat ich przystąpienia do Unii.
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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.

Außen- und Sicherheitspolitik wird ganz allgemein und so auch im Falle der "Verfassung für 

  
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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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 
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 
  

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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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."


