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Resolutie van het Europees Parlement over de institutionele aspecten van de oprichting van 
een Europese Dienst voor externe acties

Het Europees Parlement,

– 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,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 16 en 17 december 2004, met name de 
paragrafen 71 t/m 73,

– 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)2,

– gelet op artikel 108, lid 5 van zijn Reglement,

– gezien de hoorzitting van 15 maart 2005 van de Commissie constitutionele zaken,

– gezien de vraag aan de Commissie voor mondeling antwoord over de institutionele aspecten 
van de "Europese Dienst externe acties", die door de Commissie constitutionele zaken is 
ingediend (O-0054/05),

– gezien de ter beantwoording van de vraag in de vergadering van 11 mei 2005 namens de 
Commissie geplaatste kanttekeningen en de daaropvolgende gedachtewisseling,

overwegende hetgeen volgt:

A. de opzet van de toekomstige Europese Dienst externe acties (EEAS) is van het grootste 
belang voor het welslagen van het voornemen om de externe betrekkingen van de Unie 
coherenter, duidelijker en doeltreffender te maken,

B. de secretaris-generaal van de Raad en hoge gevolmachtigden voor het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en de Commissie zullen voor de bijeenkomst van de 
Europese Raad van juni 2005 gezamenlijk een verslag voorleggen over de vooruitgang die 
met de voorbereiding van de EEAS is geboekt,

C. het lijkt raadzaam dat het Europees Parlement en de Commissie het tijdig eens worden over 
enkele principiële kwesties in verband met de opzet van de EEAS,

1. herinnert de Commissie eraan dat een besluit over de invoering van een EEAS slechts met 
haar instemming mogelijk is, en verzoekt de Commissie bij de voorbereidingen voor de 
EEAS haar volle institutionele gewicht in te zetten voor de handhaving en verdere 
ontwikkeling van het communautaire model op het gebied van de externe betrekkingen van 

  
1 PB C 310 van 16.12.2004, blz. 420.
2 Aangenomen teksten, P6_TA_(2005)0004.
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de Unie;

2. is ervan overtuigd dat de EEAS met name logistiek, administratief en budgettair in de 
diensten van de Commissie moet worden geïntegreerd, waarbij de leidinggevende 
bevoegdheden van de minister van Buitenlandse Zaken, die ook vice-voorzitter van de 
Commissie is, ervoor zorgen dat de dienst - zoals ook blijkt uit 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;

3. verzoekt de Commissie bij de toekomstige voorstellen, conform de geest en het doel van de 
grondwettelijke bepalingen en in de geest van de beraadslagingen van de Europese Conventie 
vast te houden aan naleving van de volgende beginselen:

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

b) door de opzet van de EEAS 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 EEAS worden overgeheveld,

c) het is echter niet nodig om alle directoraten-generaal van de Commissie bevoegdheden 
op het gebied van de externe betrekkingen te ontnemen; in het aan de Europese Raad 
voorgelegde voortgangsverslag moet met betrekking tot de in aanmerking komende 
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 worden gepresenteerd,

d) 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 EEAS, 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;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.
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