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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om de interinstitutionella aspekterna av inrättandet av en europeisk enhet för externa 
åtgärder
(2004/2207(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 2, 3, 6.4 och 20 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artiklarna I-3.4, I-7, I-16, I-28, I-40 och III-296 i fördraget om 
upprättande av en konstitution för Europa,

– med beaktande av deklaration nr 24 från konferensen mellan företrädarna för 
medlemsstaternas regeringar rörande artikel III-296 i fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa som är bifogad slutdokumentet från regeringskonferensen om 
fördraget om upprättande av en konstitution för Europa av den 29 oktober 20041,

– med beaktande av sin resolution av den 5 september 2000 om en gemensam europeisk 
diplomatkår2,

– med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2001 om kommissionens meddelande till 
rådet och Europaparlamentet om utveckling av tjänsten för yttre representation3,

– med beaktande av sin resolution av den 12 januari 2005 om fördraget om upprättande av 
en konstitution för Europa, särskilt punkt 3 d4,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 16 och 17 december 2004,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för utrikesfrågor (A6-.../2005), och av följande skäl:

A. Med beaktande av fördragen och rätten som erkänts i EG-domstolens rättspraxis för 
institutionerna i de Europeiska gemenskaperna att organisera sig själva har kommissionen 
genom utvecklingen av gemenskapens yttre åtgärder inrättat flera delegationer i tredjeland 
och hos internationella organisationer. Rådet driver två sambandskontor hos 
Förenta nationernas kontor i New York och Genève.

B. Sammanslagningen av dessa inrättningar och deras omvandling till gemensamma 
delegationer för rådet och kommissionen skulle vara tillåten redan enligt gällande rätt, 
eftersom rådet och kommissionen enligt Maastrichtfördraget (i dess ändrade lydelse enligt 
Nicefördraget) redan är ansvariga för att se till att det råder samstämmighet mellan 
unionens samlade yttre åtgärder inom ramen för dess utrikes- och säkerhetspolitik samt 

  
1 EUT C 310, 16.12.2004, s. 420.
2 EGT C 135, 7.5.2001, s. 35.
3 EGT C 53 E, 28.2.2002, s. 390.
4 Texter antagna under sammanträdet, P6_TA_(2005)0004.
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dess ekonomiska politik och utvecklingspolitik. Rådet och kommissionen skall samarbeta 
för detta ändamål.

C. Detta befintliga nätverk med cirka fem tusen medarbetare utgör grunden för inrättandet av 
en enhet för externa åtgärder i unionen.

D. När fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (nedan kallat 
”konstitutionen”) som planerat träder i kraft i november 2006 kommer ”unionens 
utrikesminister” (nedan kallad ”utrikesministern”) att vara ansvarig för samstämmigheten 
när det gäller unionens yttre förbindelser. I enlighet med detta uppdrag kommer han eller 
hon som vice ordförande för kommissionen att vara ansvarig både för unionens yttre 
förbindelser och för unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik på uppdrag av 
rådet (”dubbla hatten”).

E. När utrikesministern uppfyller sitt mandat kommer han eller hon att stödja sig på en 
europeisk enhet för externa åtgärder (nedan kallad EEE), en tjänsteman från rådets och 
kommissionens generalsekretariat samt utstationerad personal som tillhör nationella 
diplomatiska tjänsteavdelningar.

F. Sedan fördraget om koncentrationen av gemenskapens institutioner från 1967 utgör 
gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda ändå en ”del av dessa gemenskapers 
gemensamma förvaltning”, för vilka institutionerna endast fungerar som 
tillsättningsmyndigheter.

G. Rådet kommer att besluta om organisation och arbetssätt när det gäller EEE på förslag av 
utrikesministern efter samråd med Europaparlamentet och med kommissionens 
godkännande i form av ett europeiskt beslut så snart konstitutionen har trätt i kraft.

H. När konstitutionen undertecknades i Rom den 29 oktober 2004 uppkom enligt allmän 
internationell rätt en skyldighet för medlemsstaterna att avstå från varje åtgärd som skulle 
kunna äventyra att konstitutionen träder i kraft.

I. Medlemsstaternas regeringar har därutöver fastställt i en förklaring i slutdokumentet från 
regeringskonferensen att rådets generalsekreterare och den höge representanten för den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, kommissionen och medlemsstaterna skall 
börja med förberedande arbeten för EEE så snart konstitutionen har undertecknats.

J. Europeiska rådet i december 2004 begärde tillsammans med kommissionen att rådets 
generalsekreterare och höge representant skall lägga fram en lägesrapport vid dess möte i 
juni 2005 och underrätta Europaparlamentet fortlöpande.

K. Gemenskapens institutioner, däribland Europaparlamentet, har enligt gemenskapsrätten 
inte bara befogenhet utan skyldighet att vidta förberedelser för att i god tid kunna börja 
tillämpa tilltänkta nya inrättningar, eller ändra befintliga inrättningar för att vidareutveckla 
gemenskapens regelverk. Detta är ingen otillbörlig ändring av primärrätten i förväg.

L. EEE är en ändamålsenlig vidareutveckling av gemenskapens regelverk för unionens yttre 
förbindelser för att bättre kunna samordna den gemensamma strategin för den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och gemenskapens yttre 
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förbindelser som utövas på åtgärdsnivå enligt gemenskapsmodellen. Den kompletterar 
medlemsstaternas diplomatiska beskickningar utan att dessa ifrågasätts.

M. EEE är resultatet av tre innovationer som har införts på administrativ nivå i och med 
konstitutionen: val av en ständig ordförande för Europeiska rådet som på stats- och 
regeringschefsnivå företräder unionens yttre förbindelser, utnämning av unionens 
utrikesminister genom Europeiska rådet med godkännande av kommissionens ordförande 
som leder GUSP, och ett uttryckligt erkännande av den juridiska person som gör att 
unionen till fullo fungerar på internationell nivå.

N. Det är önskvärt att EEE inrättas för att undvika dubbelarbete, ineffektivitet och 
resursslöseri när det gäller unionens yttre förbindelser.

1. Europaparlamentet erinrar om att författningskonventet, efter intensiva diskussioner om 
utformningen av EEE, har föreslagit en modell med en stark ställning i EU-institutionerna 
kommissionen och parlamentet, och att det särskilda förfarande som regeringskonferensen 
slutligen enades om (enhälligt beslut av rådet på förslag av unionens utrikesminister efter 
samråd med Europaparlamentet och med kommissionens godkännande) var en jämvikt 
mellan unionens institutioner som kräver en samförståndslösning.

2. Europaparlamentet erinrar kommissionen om att ett beslut om inrättandet av EEE endast 
är möjligt med kommissionens godkännande och uppmanar rådet och kommissionen att 
stärka det gemensamma Europa inom ramen för konstitutionens möjligheter.

3. Europaparlamentet betraktar det som självklart att konstitutionens riktlinjer ligger till 
grund för den organisatoriska utformningen, särskilt som de uttrycks i artiklarna I-28, 
III-296 och III-308.

4. Europaparlamentet rekommenderar att en empiriskt utvecklad strategi väljs för att inrätta 
EEE eftersom ett sådant projekt inte helt och hållet kan förutses med hjälp av en plan, utan 
dess uppbyggnad måste ske i en stegvis process som understöds av ömsesidigt förtroende, 
ökande sakkunskaper och gemensam erfarenhet, varvid man enas om en tidsplan och 
åtminstone bör ha avslutat utformningens första steg före årets slut.

5. Europaparlamentet är av den uppfattningen att följande utformning är resultatet av denna 
grund:

a) EEE skall till fullo anpassas organisationsmässigt, administrativt och budgetmässigt 
till kommissionens tjänster för att undvika att en omfattande, avskild och 
organisatoriskt separerad inrättning eller byrå uppstår för politisk kontroll. Det är dock 
också nödvändigt att EEE enligt lag är skyldig att genomföra besluten av respektive 
behöriga institutioner.

b) EEE skall ledas av utrikesministern, som också är vice ordförande för kommissionen. 
På grund av konstitutionen är hans eller hennes agerande bundet till rådets beslut om 
”traditionell” utrikespolitik (GUSP och GSFP) och är underkastat kommissionens 
beslut om gemenskapens yttre förbindelser.
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c) Personalen i EEE skall vara sammansatt av tjänstemän på ett fackmässigt och 
välbalanserat sätt och komma från kommissionen, rådets sekretariat och de nationella 
diplomatiska tjänsteavdelningarna.

d) Utformningen av EEE skall säkerställa ett enhetligt agerande av unionen när det gäller 
yttre förbindelser. De avdelningar som arbetar med GUSP-frågor i snäv bemärkelse 
och de tjänstemän som har ledningsfunktioner i delegationerna måste särskilt 
överföras till EEE. Å andra sidan är det dock inte nödvändigt att dra tillbaka de 
externa befogenheterna från alla kommissionens generaldirektorat. Europaparlamentet 
uppmanar rådet och kommissionen att lägga fram en diskussionsmodell för berörda 
områden (t.ex. handel, bistånd, utvidgning, Byrån för samarbete EuropeAid, Kontoret 
för humanitärt bistånd, avdelningar med externa förbindelser inom generaldirektoratet 
för ekonomi och finans).

e) Kommissionens delegationer och rådets sambandskontor i tredjeland skall slås 
samman till ”unionens ambassader” och ledas av tjänstemän från EEE som faller 
under utrikesministerns förhållningsorder och överinseende men är integrerade 
administrativt i kommissionens tjänsteavdelningar, vilket inte utesluter att sakkunniga 
i dessa ambassader utsänds från andra av kommissionens eller parlamentets 
generaldirektorat.

6. Europaparlamentet föreslår att det i rättsakten om organisation och arbetssätt för EEE 
också fastställs att unionens ambassader i tredjeland skall understödja medlemmarna i 
unionens alla institutioner vid behov, organisationsmässigt och administrativt. 
Ambassadernas ledare bör, med utrikesministerns godkännande, ha till uppgift att stå till 
förfogande för de berörda parlamentsutskotten och låta sig granskas före sitt utnämnande.

7. Europaparlamentet föreslår en kontroll av i vilken mån unionens ambassader stegvis, 
utöver de politiska och ekonomiska uppgifterna, vid behov också kan överta konsulära 
uppgifter gentemot medborgare från tredjeland och uppgifter som de redan är avsedda att 
utföra enligt artikel 20 i EG-fördraget vad gäller det diplomatiska och konsulära skyddet 
av unionsmedborgare i tredjeland.

8. Utöver de steg som redan har överförts till detta område anser Europaparlamentet det vara 
nödvändigt att en europeisk diplomatkår grundas, som kan ge de tjänstemän som skall 
tillsättas i unionen för de yttre förbindelserna, men också medlemsstaterna, en lämplig 
utbildning i konsulat- och legationsväsenden, diplomati och internationella förbindelser 
samt Europeiska unionens historia och funktionssätt.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i de stater med 
vilka unionen för inträdesförhandlingar.
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MOTIVERING

Den luxemburgska rådsordföranden Jean Asselborn tydliggjorde kortfattat ännu en gång vid 
sitt besök i Israel: ”Europeiska unionen har blivit en viktig aktör på den internationella arenan, 
och vår närvaro märks i hela världen. Europeiska unionen är dock inte vilken stormakt som 
helst ...”1

Även Wolfgang Schäuble har åter blandat sig i diskussionen om Europas framtid och betonar 
att unionen behöver en gemensam utrikespolitik och en gemensam säkerhetsstruktur och att 
dessa, efter fullbordandet av den inre marknaden och införandet av den gemensamma valutan, 
utgör den pelare som fortfarande saknas i den politiska union som européerna kan identifiera 
sig med.2

Sedan sjuttiotalet strävar medlemsstaterna efter samråd i de stora frågorna om internationell 
politik inom ramen för det europeiska politiska samarbetet. Begreppet ”gemensam 
utrikespolitik” infördes dock först i och med Maastrichtfördraget, alltså gott och väl fyrtio år 
efter det att EU:s integrationsprocess inleddes. Sedan reformerna genomfördes i och med 
Amsterdamfördraget förfogar Europeiska unionen över medel för att kunna ta sig an alla 
frågor när det gäller dess egen säkerhet, från konfliktförebyggande via krishantering till 
pacificering. När fördraget trädde i kraft 1999 inrättades också ett ämbete som hög
representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, vilket anförtroddes 
Javier Solana.

Den viktigaste utrikespolitiska nyheten och samtidigt den originellaste förändringen i 
unionens institutionella ram genom fördraget om upprättande av en konstitution för Europa är 
inrättandet av ämbetet som unionens utrikesminister, som med en ”dubbel hatt”, eller snarare 
ett dubbelt mandat, i egenskap av vice ordförande för kommissionen kommer att ansvara för 
yttre förbindelser och samtidigt genomföra unionens gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik på uppdrag av rådet.

Likväl är den europeiska diplomatkåren fortfarande ”en diplomatkår utan egna diplomater, 
utan lämpligt inrättade utlandsbeskickningar och utan tillräcklig samordning mellan 
medlemsstaternas och EU-institutionernas externa tjänsteenheter”3, trots inrättandet av detta 
ämbete.

Detta tillstånd skall avhjälpas med hjälp av inrättandet av en europeisk enhet för externa 
åtgärder, vilket planeras i konstitutionen.4

  
1 Tal i det interdisciplinära centrumet i Herzliya 20.1.2005.
2 ”Die europäische Integration voranbringen” [”Att föra den europeiska integrationen framåt”], Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 27.1.2005.
3 Íñigo Méndez de Vigo i ett bidrag för arbetsgrupp VII, ”Yttre åtgärder”, i Europeiska konventet, 
arbetsdokument 55, 3.12.2002, s. 3
4 Se särskilt konstitutionens artiklar I-28, III-296 och III-308. Uttrycket ”Europeisk enhet för externa åtgärder” 
återges ganska olika i de olika språkversionerna, vilket dock inte kan ha någon betydelse för vad som avses med 
uttrycket.
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I allmänhet fastställs eller styrs innehållet i utrikes- och säkerhetspolitiken endast marginellt 
av själva konstitutionen, så även när det gäller ”konstitutionen för Europa”. Därför har den 
institutionella ramen, i vilken konstitutionen formuleras och förklaras, en avsevärd betydelse.1

Europaparlamentet rådfrågas fortfarande formellt när det gäller utrikesministerns förslag på 
organisation och arbetssätt för EEE, men ett bidrag bör lämnas redan under det första 
förberedelsestadiet. Detta är innebörden av betänkandet.

Att parlamentet träder in på scenen är motiverat inte minst därför att en blockad kan inträffa 
mellan kommissionen och rådet, något som absolut måste undvikas. Detta kan inträffa på 
grund av det särskilda beslutsförfarandet – enhälligt beslut av rådet på förslag av unionens 
utrikesminister efter samråd med Europaparlamentet och med kommissionens godkännande.

Detta uttrycks på följande sätt i konstitutionen: ”När unionens utrikesminister uppfyller sitt 
mandat skall han eller hon stödja sig på en europeisk avdelning för yttre åtgärder”.2

Utrikesministern har som sagt två uppdrag: Å ena sidan är han eller hon ordförande i 
ministerrådet (utrikesfrågor) och skall bidra till att de beslut som antas av Europeiska rådet 
och ministerrådet genomförs.3 Å andra sidan skall han eller hon inom kommissionen vara 
ansvarig för unionens yttre förbindelser och för samstämmigheten när det gäller de övriga 
aspekterna av unionens yttre förbindelser.4

Av ovanstående följer, utan att man behöver gå in på detaljer i de organisatoriska alternativen: 
Detta med att ”stödja sig” på EEE när mandatet skall uppfyllas måste innebära att 
utrikesministern under beaktande av sitt engagemang i kommissionen som dess vice 
ordförande har arbetsledningsrätt gentemot hela tjänsteavdelningen och måste kunna vara 
säker på lojalitet. För att uttrycka det med tysk terminologi utvecklad från den tyska 
författningsdomstolen: Det måste finnas en ”perceptionsförmåga” hos honom eller henne, 
även om det finns ”expertis” hos rådet eller kommissionen som kollegium.5

Bortsett från dessa förutsättningar, som kan härledas från den funktionella utformningen av 
utrikesministerämbetet, finns dock flera tänkbara organisationsmodeller. Tre ”prototyper” kan 
urskiljas: 

Den första modellen består i att EEE integreras helt i kommissionen och att denna så att säga 
anförtros med ett ”myndighetsmandat” även för genomförandet av GUSP. Denna 
konstruktion kan inte fungera eftersom – vare sig det passar oss eller inte – viktiga delar av 
utrikes- och säkerhetspolitiken är mellanstatliga, precis som tidigare.

Den andra modellen går ut på att utveckla EEE ur de hos rådet redan befintliga enheterna för 
den höga representanten för GUSP och tillföra dessa enheter till kommissionens respektive 
avdelningar. Detta skulle leda till en oförsvarlig stympning av kommissionen.

  
1 Jfr detta fastställande med Kugelmann, ”’Kerneuropa’ und der EU-Außenminister – die verstärkte 
Zusammenarbeit in der GASP”, Europarecht, 2004, s. 333.
2 Artikel III-296.3, stycke 1, i konstitutionen.
3 Artikel III-296.1 i konstitutionen.
4 Artikel I-28.4, stycke 2, i konstitutionen.
5 BVerfG E 81, 310 (332) och BVerfG E 104, 249 (264).
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Den tredje modellen framställs som en kompromiss, men döljer avsevärda faror: Den består i 
att förse EEE med kommissionens alla avdelningar som befattar sig med yttre förbindelser 
(generaldirektoraten för yttre förbindelser inklusive delegationer, handel, utveckling, 
utvidgning, Byrån för samarbete EuropeAid, Kontoret för humanitärt bistånd och avdelningar 
med externa förbindelser inom generaldirektoratet för ekonomi och finans), att införa dem i 
avdelningar som tillhör rådets generalsekretariat och placera denna nya formation som en helt 
ny, oberoende byråkrati mitt emellan rådet och kommissionen. En sådan självständig 
supermyndighet skulle utveckla ett liv för sig själv och inte längre vara åtkomlig, och skulle 
även alltför mycket framhålla utrikesministern gentemot kommissionens ordförande och 
reducera kommissionen till ett ”sekretariat för den inre marknaden”.

Den utformning som föredraganden föreslår, som framgår av resolutionsförslaget i förslaget 
till betänkande, innebär ett försök att undvika de nackdelar och faror som är förknippade med 
de tre presenterade modellerna.

Däremot framställs säkerligen en rad tekniska invändningar, som till exempel 
tjänstemannarättsliga problem. Tjänstemännen och övriga anställda i gemenskapen utgör dock 
som bekant sedan fusionsfördraget 1967 en ”del av dessa gemenskapers förvaltning”, och 
inom ramen för tjänsteföreskrifterna finns uttryckligen planer på en möjlighet för 
tillsättningsmyndigheten, här också rådet, kommissionen eller även parlamentet, att utse en 
tjänsteman ”i tjänstens intresse […] att tillfälligt tjänstgöra hos en person som fullgör ett 
uppdrag som föreskrivs i fördragen”, här alltså unionens utrikesminister.1

Det saknas alltså inte rättsliga ramar. Det beror på den politiska viljan, som måste lösas i 
enlighet med konstitutionens anda och behoven av en gemensam utrikespolitik.

  
1 Artikel 37.1 a, andra strecksatsen, i tjänsteföreskrifterna.
I detta sammanhang är även artikel III-398 i konstitutionen av betydelse, vilken har följande lydelse:
”1) När unionens institutioner, organ och myndigheter fullgör sina uppgifter ska de stödja sig på en öppen, 
effektiv och oberoende europeisk administration.
2) Bestämmelser för detta ändamål får fastställas i europeiska lagar med beaktande av tjänsteföreskrifter och 
anställningsvillkor enligt artikel III-427.”


