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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zakończenia debaty w związku z 
pytaniem wymagającym ustnej odpowiedzi dotyczącym aspektów instytucjonalnych 
utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

Parlament Europejski,

– 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 wnioski Rady Europejskiej z 16 i 17 grudnia 2004 r., w szczególności 
ust. 71-73,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy, w szczególności pkt 3. lit. d)2,

– uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

– uwzględniając przesłuchanie przeprowadzone przez Komisję do Spraw Konstytucyjnych 
w dniu 15 marca 2005 r.,

– uwzględniając pytanie wymagające ustnej odpowiedzi skierowane do Komisji dotyczące 
aspektów instytucjonalnych utworzenia „Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych”, 
wystosowane przez Komisję do Spraw Konstytucyjnych (dok. O-0054/05),

– uwzględniając odpowiedzi udzielone w imieniu Komisji na posiedzeniu w dniu 11 maja 
2005 r. w związku z zapytaniem oraz zainicjowaną następnie debatę,

mając na uwadze, co następuje:

A. kształt przyszłej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych („ESDZ”) ma ogromne 
znacznie dla realizacji planu zakładającego zwiększenie spójności, postrzegalności i 
skuteczności działań Unii w dziedzinie stosunków zagranicznych, 

B. Sekretarz Generalny Rady i Wysoki Przedstawiciel UE ds. Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Komisja przedłożą wspólnie na obradach Rady 
Europejskiej w czerwcu 2005 r. sprawozdanie dotyczące postępów w przygotowaniach 
mających na celu utworzenie ESDZ,

C. byłoby wskazane, żeby Parlament Europejski i Komisja porozumiały się w porę co do 
zasadniczych kwestii związanych z kształtem ESDZ,

  
1 Dz. U. C 310 z 16.12.2004 r., str. 420  
2 P6_TA_(2005)0004.  
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1. przypomina Komisji, że podjęcie decyzji w sprawie utworzenia ESDZ jest możliwe 
jedynie za jego zgodą i wzywa Komisję do pełnego zaangażowania się w ramach 
przygotowań do utworzenia ESDZ w działania mające na celu zachowanie i dalsze 
opracowywanie wspólnotowego modelu w dziedzinie stosunków zagranicznych UE,

2. jest przekonany, że ESDZ powinna zostać w związku z tym włączona do służb Komisji w 
zakresie organizacyjnym i budżetowym, przy czym zwierzchnictwo Ministra Spraw 
Zagranicznych, będącego jednocześnie Wiceprzewodniczącym Komisji, stanowić będzie 
gwarancję podporządkowania działań Służby - zgodnie z postanowieniami Konstytucji -  
w zakresie „klasycznej” polityki zagranicznej (WPZiB i WPBiO) decyzjom Rady a w 
zakresie polityki zagranicznej UE decyzjom Kolegium Komisji,

3. wzywa Komisję, aby przy pracy nad przyszłymi projektami nalegała w świetle 
postanowień Konstytucji oraz w zgodzie duchem obrad Konwentu UE ds. Konstytucji na 
przestrzeganie następujących założeń:

a) ESDZ powinna składać się, w stosunku gwarantującym odpowiednią specjalizację i 
równowagę, z urzędników pochodzących z Komisji, Sekretariatu Rady i krajowych 
służb dyplomatycznych,

b) struktura ESZD powinna gwarantować jednolite działania Unii w zakresie stosunków 
zagranicznych; do ESZD należy przenieść urzędy, którym powierzono kwestie 
WPZiB w węższym zakresie oraz urzędników pełniących funkcje kierownicze w 
ambasadach,

c) nie jest konieczne odbieranie wszystkim Dyrekcjom Generalnym Komisji kompetencji 
w zakresie spraw zagranicznych; sprawozdanie w sprawie postępów przedłożone 
Radzie Europejskiej powinno przedstawiać punkty do dyskusji na temat określonych 
obszarów (np. handel, rozwój, rozszerzenie, Biuro Współpracy Europeaid, Biuro 
Pomocy Humanitarnej, biura z zagranicznymi powiązaniami Dyrekcji Generalnej ds. 
Gospodarczych i Finansowych),

d) 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 ze służbami Komisji, co nie wyklucza 
możliwości delegowania specjalistów z innych Dyrekcji Generalnych Komisji lub 
Parlamentu,

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i 
Radzie.
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