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Az Európai Külügyi Szolgálat: a szorosabb 
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Az európai kül- és biztonságpolitika legfőbb prioritásait tekintve nagyjából el-
mondható, hogy 2010-re az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)1 és az állandó struk-
turált együttműködés2 kereteinek megteremtése vált a két legaktuálisabb kérdéssé.

A lisszaboni szerződés által bevezetett EKSZ az újonnan megválasztott EU kül- és biz-
tonságpolitikai főképviselő (Catherine Ashton) támogatására áll majd fel, a jelenlegi ter-
vek szerint 125 országban. A szerződés azonban nem pontosítja a részleteket, melyeken 
a bizottság és a tanács dolgozik, de az Európai Parlament is beleszólási jogot követel 
ezek kidolgozásába. Az új főképviselő fellépése és elképzelései nem túl meggyőzők.

Már a francia és Benelux-elképzelések is jelentős mértékben eltérnek egymástól, de a 
kisállamok lehetnek a rendszer nyertesei. Mindenesetre az EKSZ körül még mindig sok 
a bizonytalanság, a „tagtoborzás” 2010 májusában kezdődhet meg. Ez év februárjától 
annyi újabb ötlet, tervezet és nyilatkozat jelent meg, hogy a teljesség igénye nélkül kell 
megkísérelnünk a vita és a koncepciók felvázolását.

Az EKSZ előzményei

Az Európai Külügyi Szolgálat felállítását az Európai Parlament 2000 óta szorgalmazza, 
tehát ez a kezdeményezés is – akárcsak az állandó strukturált együttműködésre irányu-
ló törekvések – (legalább) évtizedes múltra tekint vissza. Bár a lisszaboni szerződésből 
nem ez világlik ki, egyre inkább bizonyos, hogy az EKSZ lényegében a Bizottság Kül-
ügyi Szolgálatára épül majd. E külügyi szolgálatra ugyanis a „rossz nyelvek szerint” a 
tanács „vetette ki a csápjait”.3 

A Bizottság Külügyi Szolgálata 1954 óta létezik, és 134 delegációt (ebből 128 Európán 
kívüli), valamint ötezer hivatalnokot érint, azonban 2002-ig meglehetősen kaotikus volt 
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a működése: addig ugyanis szét volt szabdalva a bizottság különböző főigazgatóságai 
között, míg 2002-től ezeket a sejteket egyesítették a Külkapcsolatok Főigazgatóság égi-
sze alatt.4 

A szolgálat delegációi között feltűnő aránytalanságok is vannak (például Burkina 
Fasóban 45 fős EU-delegáció állomásozik), és sokan jogtalanul használták már eddig is 
az EU-nagykövete címet, még ha 2009. december 1-je óta e bizottsági delegációk hiva-
talosan is az EU-delegációivá váltak.5

Az EKSZ megítélése, intézményi ellentétek 

Az EKSZ megítélése több szempontból is negatív. Egyrészt (egyelőre) nem váltja fel a ha-
gyományos kétoldalú képviseleteket (mivel az EU nem föderáció), azaz borítékolható, hogy 
háttérbe szorul, főleg a nagyobb államok diplomáciai képviseletei mellett, amelyek ráadásul 
konkurens intézményként tekinthetnek rá. Így könnyen lehetséges, hogy jelenleg egy újabb, 
igen költséges, mediatizált intézményrendszer jön létre, amelynek kétségkívül lehetnek 
hasznos hozadékai (mint például a Francia Intézetek, a British Council és a Goethe Inté-
zetek rendszere a kultúra és az országnépszerűsítés területén), de a klasszikus értelemben 
vett diplomáciai feladatokat csak korlátozott mértékben láthatja el, legalábbis a rendszer 
indulásakor. Reményre viszont az adhat okot, hogy az EU fejlődésének hagyományos sémái 
(főként a francia adminisztratív logika mentén) is így jöttek létre: előbb létre kell hozni az 
intézményeket, melyek aztán fokozatosan, kis lépésekben vonnak magukhoz jogköröket.

Az újítás lényege, hogy az EKSZ ezentúl teljes mértékben a Külügyminiszterek Ta-
nácsát elnöklő főképviselő (a 2004-es tervek szerint még: valamikori külügyminiszter) 
hatáskörébe megy majd át, és ezáltal a tanácshoz „csapódik”. Ezzel azonban azt is elis-
merik, hogy az eddigi főképviselői apparátus, azaz a tanács főtitkársága jelentős számú 
hivatalnokának eddigi munkája, ha nem is „felesleges” de legalábbis „kevés”. Továbbra 
sem világos viszont, hogy a bizottsági vétó e területen hogyan és milyen körülmények 
között alkalmazható majd.6

Másrészt jelzésértékű, hogy ez a kezdeményezés a jelenlegi formájában is jelentős 
aggodalmakat gerjeszt az európai integráció hagyományos kerékkötőiben, főleg a bri-
tekben, akik az Európai Unióra mint szuperállamra asszociálnak. Mialatt az EP Kül-
ügyi Bizottsága Jacek Saryusz-Wolski elnök irányítása alatt nekilátott kidolgozni egy 
jelentést, amelynek célja az EKSZ-tagok delegálásának egységes szabályozása, a britek 
2008-ban Charles Tannock EP-képviselő által már előre jelezték, hogy a brit kormány 
nem akkreditálja majd „hagyományos értelemben” az EU-diplomatákat. Az EB is bi-
zalmatlanul nézi jogköreinek várható esetleges csorbulását.7

Mindent egybevetve elgondolkodtató tehát, hogy miért akarnak egy olyan új rendszert, 
„mely (végre) biztosítja világviszonylatban az EU képviseletét” úgy létrehozni, hogy ez a 
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rendszer előre kódolja a bizottság–tanács ellentéteket,8 ráadásul egy olyan bizottsági alap-
ra épül, mely – ezek szerint – nem volt eléggé hatékony. Idézzük fel azt is, hogy a tanácsi 
és bizottsági képviselet például mind Darfúrban (EU support to AMIS) mind Grúziában 
(EUJUST Themis) az EU nemzetközi megítélését jelentős mértékben gyengítő, komoly ri-
valizálást folytatott egymással, és Bissau Guineában is vannak ellentétek.9

Benelux-elképzelések: „n+1 új szerv”
Alábbiakban a Benelux- és a francia példán azt vizsgáljuk meg, hogy az eltérő integ-
rációs sémákat preferáló országok milyen ütemben és milyen célokkal képzelik el az 
Európai Külügyi Szolgálat kiépülését.

A Benelux államok kezdettől fogva nem számítottak az Európai Tanács elnöke kine-
vezése hívének, hagyományosan a bizottság megerősítése és a főképviselő, így a EKSZ 
hívei. Ez utóbbit a tanács (titkársága) és kisebb mértékben a bizottság kárára szeretnék 
megerősíteni, így várhatóan az intézményközi súrlódások „nemzetállami hátterű lö-
vészárkait” mélyítenék tovább. A szolgálatot fokozatosan építenék ki, és feladatainak 
mielőbbi konkrét definícióját javasolják. Hatásköre a civil missziókra, az emberi jogok 
védelmére és nonproliferációs feladatokra terjedne ki, azaz valamiféle furcsa hibrid 
jönne létre többek között az EBESZ-, az ENSZ-delegációk és a tagállami képviseletek 
némely kiemelt feladatainak keverékéből. Felvetődhet a kérdés, hogy erre lényegében 
mi szükség van, milyen hozzáadott értéket képez, és milyen duplikációkat eredményez 
az új konstrukció.

A Benelux-kezdeményezés jogi személyiséggel látná el a EKSZ-t, hogy kellő cse-
lekvési autonómiát élvezzen, ugyanakkor mind a tanács, mind a bizottság hatásköre 
alatt maradna, ami őszintén szólva fából vaskarikának tűnik. Ugyanakkor olyan, az 
EU-diplomácia szempontjából kulcsfontosságú témák, mint a bővítés és az előcsatlako-
zás témakörei, a bizottság kizárólagos hatáskörében maradnának. Az is érdekes, hogy 
mit javasolnak a „Hármak” kezdeti lépésnek: szerintük Kabulban, Addisz-Abebában 
és New Yorkban kellene felállítani az EKSZ első irodáit, lévén itt már amúgy is létezik 
két-két különálló delegáció, a bizottságé és a tanácsé. Az EU ezek szerint csak tovább 
aprózná majd az erejét…

A Benelux pénzügyi javaslatokat is ellentmondások jellemzik, hiszen a kül- és biz-
tonságpolitikai büdzsé, az emberi jogi büdzsé és a szomszédságpolitikai büdzsé pénz-
ügyi felügyeletével bíznák meg a főképviselőt, pedig ezen területek némelyike túlmu-
tat a mandátumán.10

Francia vélemények: integrált szervezetet kell létrehozni
Francia részről tartanak ugyan az EU eddig is szerteágazó adminisztrációjának továb-
bi túlburjánzásától, egy újabb „sóhivatal” létrehozásától, hiszen az EKSZ hatáskörei 
Párizsnak igencsak korlátozottnak tűnnek. De a Benelux államokkal ellentétben a fran-
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ciák úgy képzelik, az EKSZ értelme az lenne, ha fokozatosan ebbe olvadnának bele a 
bizottság, a tanács (titkársága) és a tagállami adminisztrációk, azaz hosszabb távon az 
adminisztrációk egyszerűsödnének. Mindez azonban, meglátásaik szerint, a kölcsönös 
bizalmatlanságok miatt nagyon lassan haladhat, és az első eredmények csak mintegy 
tíz év múlva jelentkezhetnek.11

A Benelux államokkal ellentétben a franciák a központban, Brüsszelben kezde-
nék az EKSZ alapjainak lerakását, és fokozatosan, kis lépésekben bővítenék: a DG-
külkapcsolatoknál, a DG-bővítésnél, és az ACP (afrikai, karibi, csendes-óceáni fejlődő) 
országokra helyeznék a hangsúlyt. A következő lépcsőben a tanács szerveit vonnák be, 
főleg az újonnan létrehozandó civil-katonai (fő)osztályt és a tagállami ügynökségeket.

Francia tervek szerint az END-knek (END – nemzeti delegált szakértők) ugyanolyan 
jogállással kellene rendelkezniük, mint az eddigi EU-intézmények munkatársainak, és 
hat hónaptól négy évig lennének alkalmazhatók. Bérüket a küldő ország fizetné, míg 
a kitelepedési és egyéb költségeket a fogadó intézmény. A struktúra kiépítését illetőleg 
úgy látják, a Konfliktuskezelő Szolgálat a bizottsági tagok számára csak épp eggyel több 
átszervezést jelent az átszervezések sorozatában, az ESDP és a tanács adminisztrációja 
részéről azonban súlyosabb problémákat vet fel. A 2009. november előtti helyzet egy-
értelmű volt, hiszen ugyanaz volt a főnöke mindenkinek, a főképviselő, úgy is mint a 
kormányközi, az éppen aktuális soros elnökség vezette tanács főtitkára. Most azonban 
választaniuk kell, hogy csatlakoznak-e az új szolgálathoz, vagy nem. Mivel tervbe vet-
ték a civil-katonai (fő)osztály létrehozását, ez utóbbi lehetőség a valószínűbb. A SITCEN 
(műveleti központ) esetében is ez a valószínű megoldás. 

Katonai téren azonban bonyolultabb a helyzet. Az EU vezérkara (EMUE/EUMS) és 
katonai bizottsága (CMUE/EUMC) megőrizheti autonómiáját, a COPS-nak (PSC: kato-
nai és biztonsági bizottság), mivel kormányközi szerv, továbbra is a tanács keretében 
kellene üléseznie, de ahogy a Külügyminiszterek Tanácsát, ezt is a főképviselő egyik 
megbízottjának (főképviselő-helyettesnek?) kellene elnökölnie. 

Nyitott kérdés még, hogy ki vezeti majd a munkacsoportokat (GPM: katonapoliti-
kai csoport, CCACM: konfliktuskezelés civil aspektusai bizottság): a soros elnökség vagy az 
EKSZ egyik tagja? Nem lesz könnyű helyzetben a magyar elnökség, ha ezeket a kérdé-
seket még a franciák sem tudják jelen pillanatban megválaszolni…

Az első nagykövetségek tekintetében a franciák a macedóniai, az afrikai uniós és a 
(leendő) afganisztáni gyakorlatra hívják fel a figyelmet. Az unió diplomáciai elemei 
(delegációk, speciális megbízott) fuzionálnának, hogy egy-egy egységes uniós delegá-
ció jöjjön létre. Ennek a feje azonban egy személyben lenne az EU-delegáció vezetője 
és a speciális megbízott. Így tehát a speciális megbízottak automatikusan a delegá-
ciók fejévé válnának. Ez a rendszer azokban az országokban lenne hamar kialakít ha-
tó, amelyekben jelenleg is működnek ESDP-missziók, vagy van a régióban kinevezett  
EU-speciális megbízott. 
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A franciák szerint a jelenlegi helyzetben akkora az ellenállás, hogy elképzelhetet-
len lenne a nemzeti nagykövetségek megszüntetése. Ebben a briteken kívül is nagy 
az ellenállók köre (finnek, svédek például). Viszont a szolgálat fontos lehetőséget ad 
olyan kis(ebb) államoknak, amelyek amúgy is külképviseleteik csökkentésén dolgoz-
nak (Belgium, Lengyelország, Románia, Magyarország), hogy megspórolva egy teljes 
külügyi apparátus költségét, az EU-apparátusába delegált egy-két főn keresztül mégis 
jelen lehessenek majd számtalan országban.12

Az EKSZ feladatai és működése

Az EKSZ képviseleteinek feladatai – már ami napjainkban is világosan látható – a 
schengeni térségre vonatkozó ügyintézésből (20 cikk., EUMSZ, volt 17. cikk EKSZ), 
az EU-államok harmadik országbeli konzuli és diplomáciai védeleméből állnak majd. 
Tehát főleg a kis vagy szegényebb államok, amelyek nem képesek minden országban 
konzuli képviseletet fenntartani, járnak jól a közösségi ügyintézéssel. A nagy(obb) or-
szágok viszont inkább féltékenyen figyelik az EU ilyesfajta törekvéseit.13 

Az első időkben főleg átmeneti megoldásokat léptetnek érvénybe, azaz például az 
EU-képviseletek helyet és eszközöket biztosítanak majd nemzeti delegált tagjaiknak, 
hogy a konzuli, illetve külügyi reprezentációs teendőket megfelelően tudják ellátni. 
(Meg kell említeni, hogy itt az észak-európai mintát alkalmazzák, amely igen jól műkö-
dik egyes harmadik országokban, és jelentős megtakarításokat eredményez.) A konkrét 
helyszíni feladatokat illetőleg az EU-delegációk feladata lesz koordinációs gyűléseket 
tartani az EU-országok nagykövetségeinek. 

Az EKSZ humánerőforrás-bázisa magába olvasztja a bizottság tisztviselőit, továbbá 
kiegészül a nemzeti minisztériumok diplomatáival és a tanács hivatalnokaival (hat-
nyolcezer fő). Mindezek egységes státust kapnának, a nemzeti delegáltaknak azonban 
egy „európai képesítést adó” felkészítő kurzuson kéne részt venniük, amely további 
időveszteséget okozhat.14 (Az EP által szorgalmazott diplomáciai akadémia ötletét a 
svéd elnökség nem támogatta.) Kérdés, hogy versenyvizsgával vagy a nemzeti minisz-
tériumok szimpla delegálása által válasszák-e ki a nemzeti jelölteket. Az EP jelezte ag-
gályait, hogy nem elégszik meg csupán az EKSZ pénzügyeinek ellenőrzésével. Ugyan-
akkor váratlanul az EP és a bizottság egy platformra került a tanáccsal szemben, mivel 
az EB igyekszik megőrizni több fontos politika – mint a fejlesztési segélyek – feletti 
ellenőrzését.15 Sőt valójában a tagállamok többsége – Londont, Párizst és Berlint kivéve 
– is azt favorizálja, hogy az EKSZ maradjon bizottsági ellenőrzés alatt, ha már a főkép-
viselő a bizottság alelnöke is egyben.

Mindenesetre két fő témában, a költségvetést és a tisztségviselők jogállását illetőleg, 
együttdöntési eljárás részeként az Európai Parlament is fontos szerepet kap. A parlament 
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ugyanakkor úgy látja, hogy egy igen jelentős közösségi apparátust „kormányközösíte-
nek” vissza, amely felett a parlamenti ellenőrzés nem megfelelőképpen biztosított.16

Tervek az EKSZ vezetési struktúrájára

Sokáig a legvalószínűbbnek az a forgatókönyv tűnt, hogy a szolgálat brit és francia 
mintára szerveződik majd, s vezetését 

• egy az adminisztrációval és a napi ügyekkel megbízott főtitkár és 
• egy politikai igazgató (mint a külügyminiszterek serpája látja el. 
Az EKSZ vezető tisztségeiért jelentős küzdelem alakult ki. A bizottság elnöke, José 

Manuel Barroso, Vale de Almeidát (53 éves újságíró, az EB munkatársa) jelölte volna az 
egyik – főtitkári – posztra, de főként a francia ellenkezések miatt visszakoznia kellett. 
A bizottsági elnök, miután személyes serpájává (a bizottsági elnök kabinetfőnöke) tette 
Almeidát, ezzel a húzással szerette volna biztosítani, hogy az EKSZ felett (meg)marad-
jon a bizottsági ellenőrzés, kihasználva Ashton gyengeségét.

Mivel Ashton brit (mint ahogy kabinetfőnöke és tanácsadóinak fele is), sem a főtit-
kár, sem a politikai igazgató nem lehet brit, azaz Robert Cooper személye (ő vezette 
eddig a bizottság külügyi szolgálatát) elvileg nem jöhet számításba (már csak a kora 
miatt sem).17 Tehát ezen elképzelések szerint Franciaország jelölhette volna a főtitkárt, 
Christine Rogert, a Politikai és Biztonsági Tanács (COPS/PSC) képviselőjét. Az elnőie-
sedő EU-diplomácia harmadik legfontosabb tisztségére, a politikai igazgató szerepére 
pedig egy német vagy egy olasz látszott a legesélyesebbnek, mindenesetre a bizottság 
elvesztette a jelölési küzdelmet.18

Egészen április közepéig úgy tűnt, hogy a fenti séma lép majd érvénybe, ekkor azon-
ban a főképviselő új ötlettel állt elő, figyelembe véve egyrészt az Európai Parlament ag-
gályait, mely szorgalmazta, hogy legyen az EKSZ-nek egy konkrét politikai referense, 
aki a főképviselő akadályoztatása esetén lépni tud. Másrészt több tagállam aggályait is 
igyekezett figyelembe venni, amelyek szerint egy túl erős főtitkár elhomályosítaná a fő-
képviselőt. Ashton javaslata tehát a fent bemutatott struktúrát vertikális irányban nyom-
ná össze, és horizontálisan terjesztené ki: egy főtitkár, titkárhelyettesek és főigazgatók 
helyett több főtitkári pozíció létrehozását javasolta, többé-kevésbé meghatározott felelős-
ségi körökkel. Létrejönne tehát a politikai vagy diplomáciai főtitkár, a védelmi főtitkár és 
az adminisztratív főtitkár tisztsége, már ha egyáltalán ez utóbbira szükség lesz.19

A fenti kérdéseket a külügyminiszterek április 26-i luxembourgi tanácsülésén vitat-
ták meg, a részleteket az EiT júniusi ülésére dolgozzák ki. Itt kell még említeni, hogy 
a szolgálat kapcsán több név is reflektorfénybe került, de mindezek mellett továbbra 
is a francia Pierre de Boissieu marad a tanács főtitkáraként a kül- és biztonságpoliti-
ka egyik legfontosabb szürke eminenciása. 
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SEAE/DRH – Az EKSZ Humánpolitikai Igazgatósága 
(Franciaország)
Alábbiakban a francia példán követjük nyomon, hogy a nemzeti adminisztrációk ho-
gyan viszonyulnak a szolgálat létrehozásához, és milyen kritériumrendszer mellett ké-
szülnek a keretek feltöltésére. 

A francia külügynél január közepéig ötven-hatvan jelentkezőt (rövid és hosszú távú 
szerződésre) regisztráltak. A nemzeti adminisztráció tagjai közül kikerülő jelöltekkel 
hároméves ideiglenes szerződést köthetnek, s ez két alkalommal újítható meg. Azaz 
összesen kilenc évre lehetnek lekötve, továbbá alá kell vetniük maguknak a COREPER 
által megvitatott rotációs elv érvényesítésének. 

Sokáig nem volt teljesen világos, hogy a tanács és a bizottság milyen arányban dele-
gál majd tagokat az új SEAE égisze alá, mindenesetre a tagállamok a teljes „stáb” egy-
harmadával kalkulálnak, 1:1:1 arányban számolnak a tanácsi, a bizottsági és a nemzeti 
delegált tagokkal.20 Úgy tervezték, hogy a struktúra áprilisi ismertetése után először a 
bizottsági delegációkat duzzasztják fel, és ezeket majd fokozatosan integrálják az EKSZ 
rendszerébe.

Francia kutatók szerint az EU diplomáciai szolgálata nemigen fuzionál majd a nem-
zeti szervekkel, sőt lényegében inkább konkurensként fogják egymást kezelni. Minden-
esetre az államok igen kevés hatáskört biztosítanak az új struktúrának. A teljes struk-
túra végleges tervének áprilisi beterjesztése után májusban megkezdődik a keretek 
feltöltése, bár az új rendszer keretei még mindig nincsenek világosan meghatározva.21 

A britek már eldöntötték, hogy másod-harmadvonalbeli hivatalnokokkal töltik fel a 
szolgálat kereteit, azaz a legfontosabb tartalékaikat nem irányítják át az EU-szolgálatba. 
A franciák még ingadoznak, de egyre többen hajlanak arra, hogy kövessék a brit pél-
dát. Ha azonban maguk a franciák sem veszik komolyan, akkor az EKSZ-nak nem lesz 
sok jövője. Egyes vélemények szerint még öt évig biztosan nem épül ki a rendszer, és 
Franciaországnak addig „megfigyelő álláspontot” lenne célszerű felvennie.22 Mindez 
azt jelentheti, hogy a kisállamok szempontjából is a kivárási stratégia lehet a legjobb 
megoldás.

Míg Ashton állandó büdzsékerettel kalkulál, Párizs szerint ez teljesen irreális fel-
tételezés. Francia részről 2010-re harminc állás nyilvános meghirdetéséről beszélnek, 
amelynek a felét már le is foglalta a bizottság a saját tagjai számára, azaz a rotációs 
elvnek alávetett delegációvezetőinek. Franciaország az EKSZ/DRH-n keresztül nyilvá-
nosságra juttatta azon igényét, hogy e helyek közül egyet saját állampolgára kapjon 
meg. Továbbá egyik diplomatájukon keresztül azt is megtudták, hogy bár az egész 
rekrutálási procedúra ismertetése áprilisra volt várható, a toborzás csak egy hónappal 
később indulhat meg, mert Ashton csak akkor ad zöld utat a folyamatnak, ha az EP 
megerősíti tisztségében. 
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A franciák a jelentkezések kezelésére a következő rendszert dolgozták ki: 
1. CV-k bemutatása (ennek összeállításában segítenek) 
2. Egy rövid lista összeállítása (valószínűleg angolul) a javasolt jelöltekről. E folya-

matba állandó képviseletüket is bevonják. 
Célcsoportnak a negyvenes éveikben járó, 10-15 éves tapasztalattal, aligazgatói vagy 

alig kisebb beosztásban, politikai, földrajzi és tematikus tapasztalatokkal rendelkező 
jelöltek számítanak, ezen kívül külön szükség lesz emberi jogi szakértőkre. Mivel a fej-
lesztés/együttműködés területén számos kiváló szakértőjük van, ezen a területen nem 
hirdetnek meg állást. Főként az afrikai helyszínekre fókuszálnak, és a jövőben kommu-
nikációs és biztonságpolitikai posztok meghirdetésével is számolnak.23

A főképviselői dokumentum főbb elemei
Catherine Ashton (a „baronesse”), mielőtt 2009. december 1-jétől az unió kül- és biz-
tonságpolitikai képviselőjévé vált volna, a szegénység elleni küzdelem és a munka-
körülmények javításának élharcosa, a Munkáspárt tagjaként 2001-ben az oktatásügyi 
minisztérium, majd 2007-ben az igazságügyi minisztérium államtitkára lett. 2008. októ-
ber 3-án váltotta Lord Peter Mandelsont az EU kereskedelmi biztosi tisztségében. Tony 
Blair feltétlen híve, így személyén keresztül egyesek szerint „Blair keze” is megjelen-
het a közös kül- és biztonságpolitika alakításában. Ashton egyébként sem arról ismert, 
hogy vasladyként a saját kezében összpontosít minden ügyet; brüsszeli vélemények 
szerint a kabinetje, és nem ő tartja kézben az ügyeket.

A haiti katasztrófa kezelése rossz debütálást jelentett Ashtonnak. Úgy tűnik, ha az 
EU külügyi apparátusa még egy ilyen kisebb jelentőségű ügyben sem képes időben 
és az unió súlyához mérten reagálni, akkor az EKSZ kialakítása a vártnál is hosszabb 
procedúra lehet: napjainkban már 2014-re becsülik a rendszer hozzávetőleges kiépü-
lésének dátumát. Az, hogy az egész folyamatot egy brit vezeti, garancia arra, hogy a 
legkisebb közös többszörös valósuljon meg. Ashton szerint a tagállamoktól semmilyen 
kompetenciát nem vonnak el a megvalósulás folyamatában.24 Ashton kapta tehát azt a 
feladatot, hogy a szolgálat struktúráját (LSZ 27. cikk) és pénzügyi alapjait (2009. szep-
tember 25-i EP-nyilatkozat) kidolgozza, mindez a főképviselő céljai között a legfonto-
sabb prioritást élvezi. 

A külügyi főképviselő által márciusban bemutatott bő tízoldalas dokumentum25 
szerint az EKSZ fő feladata a főképviselő segítése, de emellett a tanács elnökének, a 
bizottság elnökének és tagjainak is segítséget kell nyújtania. A szolgálat a főképviselő 
hatáskörébe tartozik, ő felelős a működéséért az EP és a tanács előtt. Az EKSZ auto-
nóm, a többi EU-intézménytől elkülönült, saját költségvetéssel rendelkező szerv. Fon-
tos megemlíteni, hogy különösképpen Franciaország és Nagy-Britannia kardoskodott 
amellett, hogy az EKSZ ne csússzon át a bizottság hatáskörébe, hanem maradjon meg 
kormányközi jellegű szervnek, kellő tagállami ráhatás mellett.
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A dokumentum végleg a paritásos (1:1:1) alapú delegálási rendszer mellett tette le 
a voksát, külön hangsúlyozva, hogy a tagállami, a bizottsági és a tanácsi delegált ta-
gok között a különbségtétel nem megengedett. Az EKSZ-nek fontos befolyása lesz az 
EU pénzügyi alapjai programjainak összeállítására, de számos eszköz, mint az ENPI 
(szomszédságpolitika és partnerség) és az IPA (előcsatlakozási segély) világosan el lesz 
különítve a szolgálat büdzséjétől. 

Ezzel szemben a FED (fejlesztéspolitikai alap) és a DCI (együttműködési és fejlesz-
tési eszköz) esetében még súlyos viták várhatók. A dokumentum három megoldást 
javasol:26

• az EKSZ a programalkotás mindhárom fázisában (országonkénti segélyek, straté-
giai dokumentumok, regionális és nemzeti kulcsprogramok [INDICATIF]) kapjon 
teljes jogkört; 

• a bizottság kapjon kompetenciákat a programalkotás harmadik és az utáni fázi-
saiban;

• a földrajzi megoldás alkalmazása: a FED a bizottság kompetenciájába tartozzon 
(ACP-országok) a DCI pedig az EKSZ-éba (Ázsia és Latin-Amerika).

Mindegyik esetben a végrehajtás a bizottsággal együtt történne (jelenleg ezt az 
AidCo végzi). Franciaország és Nagy-Britannia számára a harmadik lehetőség azért te-
kinthető kizártnak, mert egy ilyen megoldás elképzelhetetlen lenne egy olyan, nemzeti 
forrásokból álló alap, mint a FED esetében.27 

A tervezési ciklusokat az EKSZ és a bizottság delegációi és szolgálatai szoros együtt-
működésben alakítják majd ki. A koordinációs procedúra elvezet a „bizottság kollegiális 
alapú döntéseihez”.

Az EKSZ költségvetése autonóm lesz, de ennek eléréséhez a pénzügyi szabályozá-
sokat módosítani kell. Az alapelv az, hogy az új szolgálat a költségvetési semlegesség 
elvén alapuljon. „A költségvetést a szerződés keretei között kell racionalizálni.” Fedeznie kell 
az adminisztratív kiadásokat, és az EKSZ személyi kiadásait Brüsszelben és a dele-
gációk esetében. A főképviselőnek nemcsak kinevezési hatásköre (AIPN) van, hanem 
egyben a saját biztonsági szabályzattal rendelkező EKSZ biztonságáért felelő hatóság 
is ő lesz. Egyes szakértők szerint az uniós képviseletek felállása után a külvilág sze-
mében ezek jelentik majd az EU kézzelfogható manifesztumát, így a tiltakozó akciók, 
menedékkérelmek stb. esetében a nyomás lekerül majd a tagállami nagykövetségekről. 
Mindez jelentős biztonsági kihívást ró az új szervekre.

Sürgősen rendezni kell a protokoll, a mentességek és privilégiumok, az adatvédelem 
és az adatokhoz való hozzájutás, valamint az Euratommal (mely nem az EU része) való 
kapcsolat kérdéseit.28 Mindezek nem elhanyagolható kérdések: napjainkban egyedül 
az Európai Közösség vezetői, a speciális megbízottak és néhány tisztviselő tartoznak a 
diplomáciai védelem hatálya alá. Most ezt a védelmet az unió minden nagykövetség-
ének tisztviselőjére ki kell terjeszteni.29
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A szolgálat kiépülésének alapelveit illetően egyrészt a földrajzi szempontot célszerű 
figyelembe venni az irodák létrehozásakor. Az EKSZ alapvetően földrajzi és tematikus 
elveken szerveződő irodákra épül. Ezek feladata a politikai kapcsolatok és az együtt-
működés ápolása a világ összes országával és régiójával éppúgy, mint a multilaterális 
megoldások ápolása. Általános megegyezésnek kell biztosítani, hogy ezek az irodák 
nem duplázhatók meg, sem a tanács titkársága, sem a bizottság keretein belül. Mind-
ez feltételezi, hogy ezen irodák bizonyos felelősséget is vállaljanak (a kereskedelem, 
a fejlesztés, a humanitárius segély, a bővítés és az előcsatlakozási tárgyalások terén), 
amelyek a bizottság főigazgatóságainak (DG-k) hatáskörébe tartoznak.

A válságkezelés civil-katonai struktúrája szempontjából a katonai vezérkar, a CMPD 
(civil-katonai tervezési osztály), a civil vezérkar (CPCC), az EKSZ integrált részei lesz-
nek, akárcsak a SITCEN (műveleti központ). A SITCEN ugyanakkor továbbra is foly-
tatja szolgáltatási feladatait az olyan szervezeti egységeknek, mint az Európai Tanács, 
a tanács különböző formációinak elnökei (főként az igazságügyi és belügyi témákban a 
terrorizmus aspektusában), a bizottság elnöke és a biztosok.30 

Ashton álláspontja egyébként az EU-hadműveletek szempontjából létfontosságú 
brüsszeli főparancsnokság létrehozása kapcsán mereven elutasító, és szkeptikus az ál-
landó strukturált és megerősített együttműködés lisszaboni szerződésben lefektetett új 
változata iránt is. Lényegében csak a közös fejlesztésekre és a kutatások koordinálására 
helyezi a hangsúlyt, mindez a britek eddig is alig burkolt álláspontját tükrözi: belelátást, 
koordinálást, hogy a balance of power alapelveit érvényesíthessék. Az EU-főparancsnokság 
tekintetében eddig egy nagyjából ötvenfős mag, „cella” jött létre, amely a humanitárius 
missziók irányítását el tudja látni, a civil és katonai missziókét azonban nem. A britek a 
főparancsnokságot csak a NATO egyik alárendelt szerveként fogadnák el, s ez jellemző 
képet ad arról, hogyan képzelik el a független európai védelm(i politikát).31 

A Nagy-Britanniában nemrég hatalomra kerülő brit konzervatívok sokáig kétségbe 
vonták az EKSZ létjogosultságát, az új brit külügyminiszter, William Hague azonban 
egyik cikkében már arról ír, hogy mivel az EKSZ létrejött, feladatuk immár az, hogy a 
főképviselő munkáját minél nagyobb mértékben segítsék a szolgálat felállítása és kiépí-
tése terén.32 (Tehát ha már megakadályozni nem tudták, legalább minél inkább a brit 
elképzelések szerint és minél nagyobb brit befolyás mellett épüljön ki.) Ugyanakkor 
az EU-(had)műveletek missziói felől pozitív visszajelzések érkeznek az EKSZ létjogo-
sultságáról, a koszovói EULEX-misszió vezetője például erősen reméli, hogy az EKSZ 
nagyban hozzájárul majd a civil és a katonai missziók koordinálásához. A katonáknak 
meg kell érteniük, hogy bár a civil missziók érdeke a katonai logisztika igénybevétele, 
minden katonai missziót egy civil missziónak kell követnie. Az EKSZ elősegítheti, hogy 
már a beavatkozás elején közös stratégiai és hadműveleti tervezést lehessen elindíta-
ni, a feladatok pedig világosan elhatárolhatók legyenek. Ha világosan meghatározzák, 
hogy ki mit csinál, az jelentős megtakarításokat eredményezhet.33

KSz2010_2.indb   105 2010.06.29.   23:12:21



106 Külügyi Szemle

Türke András István

A dokumentumhoz visszatérve, a humánerőforrás-alkalmazási procedúráinak és fel-
tételeinek kapcsán hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni bizonyos funkciók „termé-
szetes aspektusait”, a katonai személyzet tekintetében éppúgy, mint a SITCEN speciali-
zált személyzete kapcsán. Franciaország különösen fontosnak tartja, hogy a parancsnoki 
lánc és a speciális jellegzetességei, valamint a főképviselőhöz fűződő közvetlen kapcso-
lat szigorúan el legyen ismerve. Arról van ugyanis szó, hogy Párizs komolyan tart attól, 
hogy a civil-katonai struktúrák lassanként a bizottság hatáskörébe csúsznak át.34

A többi ügynökséget, mindenekelőtt az EVÜ-t (Európai Védelmi Ügynökség, Brüsz-
szel), az EU Műholdas Központját (Torrejon), az EU Biztonsági és Védelmi Akadémi-
áját (ESDC, Brüsszel), az EUISS-t (Párizs), „figyelembe fogják venni”, de a részleteket 
a főképviselői dokumentum nem tisztázza.35 Mindez teljesen érthető annak tekinteté-
ben, hogy ezen „ügynökségek” működését korábbi dokumentumok szabályozzák.

A támogató szolgálat (service de soutien) azért jön létre, mert az EKSZ-nek a főtitkár(ok) 
fennhatósága alatt általános érvényű szolgáltatási feladatokat is el kell látnia. A cél az, 
hogy egy autonóm szolgálat jöjjön létre, egyedi büdzsével és egyedi humánerőforrás-
politikával, támogató és működtető szolgáltatásokkal, a főképviselő hatásköre alatt. 
Szükség esetén határozat definiálja majd, hogy a támogató szolgáltatásokat más intéz-
mények milyen feltételek mellett vehetik igénybe a Service Level Agreementseken keresz-
tül.36 Az mindenesetre nem kétséges, hogy az EKSZ bizonyos funkciókat, mint például 
a személyi és pénzügyek kezelése, átruház a bizottságra. A bizottsággal szembeni teljes 
autonómia feltételét egyébként éppen a nagy államok (főként Franciaország és Nagy-
Britannia) szorgalmazták. Az I, K és L igazgatóságok37 a főtitkár hatáskörébe kerül-
nek.38 A főképviselő, a tanács, a bizottság, valamint a parlament közötti „munkarendi 
szabályozások” tisztázzák majd a különböző intézmények közötti kapcsolatokat. 

Az EKSZ személyzetét kiegészítendő uniós delegációkat a bizottság és a tanács sze-
mélyzete fogja kiállítani. Ezzel elérhető, hogy az EU számos szektoriális politikai szeg-
mens területét lefedje a pénzügyi eszközök alkalmazásának biztosítása céljából. A de-
legáció minden egyes tagja a delegáció főnökének lesz alárendelve, mint ahogy utóbbi 
a felelős az egész delegáció működéséért, koordinálásáért és a delegáció minden egyes 
munkaterületének felügyeletéért. Ő a felelős azért is, hogy a főképviselő, az Európai 
Tanács elnökei és a bizottsági tagok által meghatározott instrukciókat végrehajtsák. 
A delegációvezető tehát kettős funkciót lát el, akárcsak a főképviselő, a tanács és a bi-
zottság között „egyensúlyozva”: felügyeli az EKSZ szigorú értelemben vett diplomáci-
ai munkáját és pénzügyi kereteinek felhasználását, mint ahogy a bizottság diplomáciai 
és pénzügyi tevékenységét is.

Az átlátható tagtoborzási procedúra kidolgozása záros határidőn belül a főkép-
viselő feladata. Ez az érdemek figyelembevételén alapul, és nagy hangsúlyt fektet a 
diszponibilitás, a hatékonyság és az integráció céljaira, továbbá a földrajzi kiegyensú-
lyozottság és a nemek közötti egyenlőség kérdéseire. Ideiglenes megállapodásokkal 
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fogják szabályozni a tanács és a bizottság egyes egységeinek transzferét a főképviselő 
hatásköre alatt, akárcsak az AIPN-t (kinevezési hatáskör). Mivel ez utóbbi igen kényes 
kérdés, a jövendőbeli határozat minden részletére, a vesszőkig lemenőleg, nagy gondot 
kell majd fordítani. Fontos még megemlíteni a rotáció alapelvét: a szolgálaton belül, a 
központi szolgálatokon (headquarters) belül ugyanúgy, mint a központi szolgálatok és 
a delegációk között.39

Összegzés

Az EKSZ létrehozását övező bizonytalanság és szkepszis annak ellenére nő, hogy a 
szolgálat létrehozására egyre egzaktabb tervek születnek. Hogy végül is milyen formá-
ban és mikorra épül ki a rendszer, az a meghatározó államok közötti kompromisszu-
mok függvénye. Ám éppen ezek az államok azok, melyek kivárásra játszanak, miköz-
ben féltékenyen őrzik nemzetállami diplomáciájuk elsődlegességét, s csak másod- vagy 
harmadvonalbeli káderekkel tervezik a szolgálat kereteit feltölteni.

Kérdés, hogy az ezáltal megnyíló lehetőségeket a „kisállamok” – melyek számára 
az EKSZ egyértelmű előnyöket rejt– mennyire tudják és akarják kihasználni. Az egész 
folyamat konklúziója pedig vagy csupán az unió adminisztrációs és bürokratikus rend-
szerét fogja megnövelni, vagy tényleges előnyöket is hoz majd az EU nemzetközi sú-
lyának növelésében. E tanulmány szerzője inkább az előbbi álláspontot tartja valószí-
nűbbnek.
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Résumé

The European External Action Service

The European External Action Service (EEAS) was established after the Treaty of Lisbon 
came into force on 1 December 2009. The Service will be unique and independent from 
other EU institutions and it will manage general foreign relations, security and defence 
policies, as well as controlling the Situation Centre. It will be formed by merger of the 
external relations departments of the Council of the European Union and the European 
Commission. However, the Commission is fighting to retain exclusive competence in 
trade, development and enlargement policy, and it would like to prevent them from 
being transferred to EEAS.

The EU’s new diplomatic service is under the authority of the High Representative 
(HR) for Foreign Affairs and Security Policy whom it assists, and the staff will be drawn 
from the Commission, the Council and from the member states’ diplomatic services, 
from which diplomats will be seconded temporarily. However, although the HR and 
the EEAS can take initiatives, the member states make the final decisions and the Com-
mission also plays a part in technical implementation.
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