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Eiropas Parlamenta rezolūcija, noslēdzot debates saistībā ar mutisko jautājumu par 
Eiropas Savienības ārlietu dienesta institucionālajiem aspektiem

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā dalībvalstu valdību pārstāvju konferences Deklarāciju Nr.24 par Eiropas 
Konstitūcijas līguma pantu III-296 pielikumā valdības konferences 2004. gada 29. oktobra 
Nobeiguma aktam par Eiropas Konstitucionālo līgumu1,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes 16. un 17. decembra secinājumus, jo īpaši to 71.–
73. punktus,

– ņemot vērā tā 2005. gada 12. janvāra rezolūciju par Eiropas Konstitucionālo līgumu, jo 
īpaši 3. punkta d) apakšpunktu2,

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

– ņemot vērā 2005. gada 15. martā  Konstitucionālo jautājumu komitejas īstenotās 
konsultācijas,

– ņemot vērā mutisko jautājumu Komisijai par Eiropas Savienības ārlietu dienesta 
institucionālajiem aspektiem, ko iesniegusi Konstitucionālo lietu komiteja (dokumenta Nr. 
O–0054/05),

– ņemot vērā Komisijas izskaidrojumus 2005. gada 11. maija sanāksmē un pēc tam 
notikušajām debatēm saistībā ar atbildes sniegšanu uz jautājumu,

tā kā:

A. turpmākā ārlietu dienesta izveidošanai ir ārkārtīgi liela nozīme veiksmīgā projekta 
īstenošanā, lai padarītu Eiropa Savienības ārējās attiecības konsekventākas, konkrētākas 
un efektīvākas;

B. Padomes ģenerālsekretārs un Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
jomā un Komisija kopīgi Eiropas Savienības Padomes sanāksmei 2005. gada jūnijā kopīgi 
iesniegs ziņojumu par attīstību ES ārlietu dienesta veidošanā,:

C. ir ieteicams, ka Eiropas Parlaments un Komisija savlaicīgi vienojas par atsevišķiem 
principiāliem ES ārlietu dienesta veidošanas jautājumiem:

1. atgādina Komisijai, ka lēmumu par ES ārlietu dienesta izveidi var pieņemt tikai ar tās 
piekrišanu un aicina Komisiju , īstenojot ar izveidi saistītos pasākumus, ar visu šai iestādei 

  
1 OV C 310 16.12.2004., 420. lpp.  
2 Pieņemtie teksti, P6_TA_(2005)0004.  
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raksturīgo autoritāti aizstāvēt Kopienas modeļa saglabāšanu un tālāku attīstīšanu Eiropas 
Savienības ārējo attiecību jomā;

2. ir pārliecināts, ka ES ārlietu dienests  organizatoriskajā un budžeta jautājumu ziņā 
jāiekļauj Komisijas dienestos, turklāt ārlietu ministra vadības pilnvaras, kurš vienlaicīgi ir 
arī Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, nodrošina, ka dienestam, kā tas izriet no 
Konstitūcijas, “klasiskajās” ārpolitikas jomās (kopējā ārpolitika un drošības politika un 
kopējā drošības un aizsardzības politika) ir saistoši Padomes lēmumi un Kopienas ārējo 
attiecību jomā tas ir pakļauts Komisijas kolēģijas lēmumiem;

3. aicina Komisiju, ierosinot turpmākus priekšlikumus atbilstoši Konstitūcijas noteikumu 
jēgai un mērķiem un Konstitūcijas Konventa konsultāciju garā, uzstāt, lai tiktu ievēroti 
šādi pamatprincipi:

a) ES ārlietu dienesta personālu jāveido no ierēdņiem, kuri, ievērojot profesionālu un
līdzsvarotu attiecību, pārstāv Komisiju, Padomes sekretariātu un dalībvalstu 
diplomātiskos dienestus;

b) ES ārlietu dienesta veidošanai jānodrošina vienota rīcība ārējās attiecībās; jo īpaši uz 
ES ārlietu dienestu jāpārceļ tās struktūrvienības, kas nodarbojas ar kopējo ārpolitiku 
un drošības politiku šaurākā nozīmē, un ierēdņi, kuri veic vadības funkcijas 
vēstniecībās;

c) nav nepieciešams atņemt kompetences ārlietu joma visām Komisijas 
ģenerāldirekcijām; Eiropadomei iesniegtajā progresa ziņojumā jānorāda diskusiju 
modelis attiecīgās jomās (piemēram, tirdzniecība, attīstība, paplašināšanās, sadarbības 
institūcija „Eiropaid“, Humanitārās palīdzības dienests, ekonomikas un finanšu 
ģenerāldirekcijas struktūrvienības, uz kurām attiecas ārlietu jautājumi);

d) esošās Komisijas pārstāvniecības ārpuskopienas valstīs un Padomes informācijas biroji 
jāapvieno par „Eiropas Savienības vēstniecībām“ un tos jāvada ES ārlietu dienesta 
ierēdņiem, kas ir pakļauti ārlietu ministra norādījumiem un uzraudzībai, bet 
administratīvi ir iekļauti Komisijas dienestos; tas neizslēdz, ka šo pārstāvniecību 
referentus, kas ir speciālisti konkrētās nozarēs, sūta no citām Komisijas vai Parlamenta 
ģenerāldirekcijām;

4. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un Padomei.
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