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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6-0054/05

σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού

του Jo Leinen

εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της δημιουργίας μίας «Ευρωπαϊκής Εξωτερικής 
Υπηρεσίας»
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B6-0000/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της 
δημιουργίας μίας «Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Υπηρεσίας»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αριθ. 24 της Διάσκεψης των εκπροσώπων των κυβερνήσεων 
των κρατών μελών σχετικά με το άρθρο III-296 της Συνθήκης για τη θέσπιση 
Συντάγματος της Ευρώπης, στο παράρτημα της τελικής πράξης της διακυβερνητικής 
διάσκεψης που αφορά την Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης της 29ης 
Οκτωβρίου 20041,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης και 17ης 
Δεκεμβρίου 2004,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τη Συνθήκη για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, ιδίως την παράγραφο 3, εδάφιο (δ)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την ακρόαση που διεξήγαγε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τις θεσμικές 
πτυχές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων (έγγρ. Ο-0054/05),

– έχοντας υπόψη τα όσα δήλωσε η Επιτροπή απαντώντας στην ερώτηση που κατατέθηκε 
κατά τη συνεδρίαση της 11ης Μαΐου 2005 καθώς και την ανταλλαγή απόψεων που 
ακολούθησε, 

εκτιμώντας ότι

A. η συγκρότηση της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Υπηρεσίας (“ΕΕΥ”) έχει 
εξαιρετική σημασία για την επιτυχία του στόχου να καταστεί η πολιτική εξωτερικών 
σχέσεων της ΕΕ συνεκτικότερη, διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη,

Β. ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου και ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και η Επιτροπή θα καταθέσουν από κοινού 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην προετοιμασία της ΕΕΥ για τη 
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2005,

Γ. φαίνεται επιβεβλημένο να έρθουν σε συνεννόηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
Επιτροπή εγκαίρως σχετικά με ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα διαμόρφωσης της ΕΕΥ,

  
1 Ε.Ε. C 310, 16.12.2004, σελ. 420. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_TA_(2005)0004. 
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1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η απόφαση για την ίδρυση της ΕΕΥ είναι δυνατή μόνο 
μετά τη δική της σύμφωνη γνώμη, καλεί δε την Επιτροπή να ασκήσει όλη της την επιρροή 
ως θεσμικό όργανο κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της ΕΕΥ για τη διαφύλαξη 
και την περαιτέρω εξέλιξη του κοινοτικού προτύπου στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων 
της ΕΕ,

2. είναι πεπεισμένο ότι σε αυτό πλαίσιο η ΕΕΥ πρέπει να ενταχθεί οργανωτικά και 
δημοσιονομικά στις υπηρεσίες της Επιτροπής, ενώ οι εκτελεστικές εξουσίες του 
Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος θα είναι και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, διασφαλίζουν 
ότι η Υπηρεσία (όπως προκύπτει και από το Σύνταγμα) στον τομέα της “κλασσικής” 
εξωτερικής πολιτικής (ΚΕΠΠΑ και ΚΑΑΠ) δεσμεύεται από τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου και στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων της Κοινότητας υπόκειται στις 
αποφάσεις του Σώματος των Επιτρόπων·

3. καλεί την Επιτροπή, κατά τη μελλοντική διατύπωση προτάσεων σύμφωνα με το νόημα 
και το σκοπό των συνταγματικών διατάξεων και το πνεύμα των διαβουλεύσεων της 
Συνταγματικής Συνέλευσης, να εμμείνει στην τήρηση των ακόλουθων αρχών:

α) η σύνθεση του προσωπικού της ΕΕΥ πρέπει να είναι ισορροπημένη και αντικειμενικά 
κατάλληλη και οι υπάλληλοι να προέρχονται από την Επιτροπή, την Γραμματεία του 
Συμβουλίου και τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες·

β) η διάρθρωση της ΕΕΥ πρέπει να διασφαλίζει τον ενιαίο χαρακτήρα δράσης της ΕΕ 
στον τομέα των εξωτερικών της σχέσεων· ιδιαιτέρως πρέπει να υπαχθούν στην ΕΕΥ 
οι υπηρεσίες που έχουν επιφορτιστεί με θέματα της ΚΕΠΠΑ υπό τη στενότερη έννοια 
και στελέχη πρεσβειών με εκτελεστικές αρμοδιότητες·

γ) δεν είναι αναγκαίο να αφαιρεθούν από όλες τις Γενικές Διευθύνσεις οι αρμοδιότητες 
επί των εξωτερικών· η έκθεση προόδου που υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να περιλαμβάνει ένα μοντέλο συζήτησης για τους σχετικούς 
τομείς (π.χ. εμπόριο, ανάπτυξη, διεύρυνση, Γραφείο συνεργασίας EuropeAid, Γραφείο 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας, υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Δημοσιονομικών Θεμάτων που ασχολούνται με εξωτερικά θέματα)·

δ) οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής ή τα γραφεία πληροφοριών του Συμβουλίου σε 
τρίτες χώρες θα πρέπει να συνενωθούν και να αποτελέσουν «πρεσβείες της Ένωσης» 
υπό την διεύθυνση στελεχών της ΕΕΥ που θα δέχονται εντολές από τον Υπουργό 
Εξωτερικών και θα βρίσκονται υπό την εποπτεία του. Από διοικητική όμως άποψη θα 
πρέπει να είναι ενσωματωμένες στις υπηρεσίες της Επιτροπής, πράγμα που δεν 
αποκλείει να αποστέλλονται οι ειδικοί εισηγητές των εν λόγω αντιπροσωπειών από 
άλλες γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής ή από το Κοινοβούλιο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο.
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