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BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Az Európai Unió a nemzetközi színtér kulcsfontosságú szereplőjeként 

csak hatékony, aktív globális aktorként, és egyben hiteles nemzetközi 

szerepvállalással képes megküzdeni a különböző globális szintű kihívá-

sokkal, problémákkal. Ennek tudatában a 2009. december 1-jétől hatá-
lyos Lisszaboni Szerződés számos olyan reformot vezetett be az Európai 

Unió közös kül- és biztonságpolitikájának területén (továbbiakban: 

KKBP), melyek lehetővé teszik az EU egységesebb és hatékonyabb 
fellépését a nemzetközi porondon. Ezen alapfeltevésből kiindulva ki-

emelkedő jelentőségű az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselő
1
 tisztségének bevezetése, illetve a főképviselő köré kiépülő 

új apparátus: az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozása. 

E tanulmány az Európai Külügyi Szolgálat átfogó, részletes vizsgá-

latán keresztül arra kíván rámutatni, hogy a szóban forgó intézményi 

újítás mennyiben járul az Európai Unió egységesebb és hatékonyabb 
globális szintű fellépéséhez, illetve egy koherensebb uniós külpolitika 

kialakításához, megerősítve ezáltal az EU világban betöltött politikai 

súlyát. A főképviselő személye köré kiépülő új diplomáciai szolgálat 
vizsgálata során ismertetésre kerül az EKSZ kialakulása, az azt övező 

hatalmi harcok az EU intézményei között. Majd e harcok eredménye-

ként kialakult szervezet sui generis jellegére való tekintettel a dolgozat 

során kiemelt figyelem illeti az EKSZ EU intézményi struktúrájában 
betöltött szerepét, felépítését, a demokratikus elszámoltathatóság prob-

lematikáját.  

                                                             
1 Hivatalos angol elnevezés: High Representative for Foreign Affairs and 

Security Policy továbbiakban: HR. 
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Közel két éves fennállás alatt az EKSZ számos kihívással kellett, 

hogy megbirkózzon. Elsősorban a tagállamoknak kellett kompromisz-

szumra jutniuk annak érdekében, hogy megszülethessen az a tanácsi 
határozta, mely rendelkezik a szervezet felállításáról. Ebben a folyamat-

ban kiemelt fontosságú szerep jutott az újonnan kinevezett főképviselő-

nek, akire ezzel párhuzamosan megannyi feladat hárult. A tanácsi hatá-
rozat megszületése szinte a kezdetét jelentette a további kihívásoknak. 

Olyan vitapontok fogták közre az EKSZ-t, mint a kinevezéseket felölelő 

személyügyi kérdések, szervezeti kérdések, a költségvetés vagy a de-

mokratikus kontroll, s az EKSZ elhelyezkedése az intézményközi tér-
ben. Azonban a tagállamok részéről megmutatkozó közös akarat ered-

ményeként a kezdeti akadályok fokozatosan leomlottak, s a kompro-

misszumok sorozatát követően beolajozódni látszik az alig két éve felál-
lított EKSZ. E tanulmány úgy törekszik konzekvens következtetéseket 

levonni a szerezet egzisztenciájának értelméről, illetve eddigi működé-

séről, hogy mégis mellőzi az új európai diplomáciai szolgálat „feketén- 
fehéren‖ történő megítélését.  

I. A KEZDETEK  

I.1. Az EKSZ kialakulásához vezető út 

A 2009. december 1-jén hatályba lépő Lisszaboni Szerződés egyik leg-
jelentősebb reformjaként létrehozta az Unió külügyi és biztonságpoliti-

kai főképviselője tisztséget, melyet 2009 decembere óta a brit származá-

sú Catherine Margaret Ashton tölt be. A főképviselő Lady Ashton egy-
szerre több posztot is betölt: egyben a Bizottság alelnöke, a Külügyek 

Tanácsának elnöke, az EU első számú diplomatája, illetve a személye 

köré kiépülő diplomáciai szolgálat vezetője. Ebből adódóan érthető fel-

adatkörének komplex jellege is. A főképviselő „híd‖ jellege az EU in-
tézményei közt, illetve a „többkalapos‖ tisztség betöltéséből adódó fel-

adatköreinek komplexitásából adódóan  tekintettel azok összetettségére 

és sokrétűségére  tevékenysége során segítségre szorul.  
Feladatainak ellátásában a Bizottság és a Tanács tisztviselőiből, va-

lamint a tagállami diplomáciai szolgálatok tagjaiból álló szakbürokrácia, 
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egy erős apparátus segíti: az Európai Külügyi Szolgálat.
2
 Az EKSZ 

nagy segítséget nyújt a HR-nek az EU külső fellépéseinek összehango-

lásában, valamint a politikai javaslatok elkészítésében és végrehajtásá-
ban. Így e szervezet lehetővé teszi, hogy a főképviselőnek ne a tagál-

lamokra kelljen támaszkodnia a külügyi tevékenységek során. Továbbá 

segíti az Európai Tanács elnökét, a Bizottság elnökét és a bizottsági 
tagokat a külkapcsolatok területén végzett feladataikban. Az EKSZ fon-

tos szerepet játszik abban, hogy a főképviselő a LSZ által teremtett kül-

politikai keretek gyakorlati megvalósításának első lépéseit sikeresen és 

eredményesen valósíthassa meg.  
A LSZ nem rendelkezett részletesen ezen szervezet felépítéséről és 

működéséről, hanem a főképviselőre bízta annak kimunkálását, megte-

remtését.
3
 Így, véleményem szerint, kezdetben nemhogy segítette volna 

a főképviselő munkáját  akinek ezen időszakban Haitin, Közel- Kele-

ten vagy Nyugat- Balkánon zajló eseményekre is kellett koncentrálnia
4
 

 hanem plusz terhet, s egyben felelősséget rótt az amúgy is „leterhelt‖ 
főképviselőre, bizonyos mértékben gyengítve ezáltal a HR minél előbb 

megvalósuló gördülékeny, s egyben hatékony munkavégzését. Úgy 

gondolom, hogy ez az „áldozat‖ egyben egyfajta lehetőséget és széle-

sebb mozgásteret is jelentett a HR számára, aki e rendelkezésnek kö-
szönhetően a számára legkedvezőbb összetételű, illetve struktúrájú, 

minél produktív feladatellátásra alkalmas szakbürokráciát volt képes 

megteremteni maga köré. Egy olyan szervezeti forma létrehozására volt 
szükség, mely azon túl, hogy a főképviselő munkájának elvégzésében 

nyújt segítséget, képes egyfajta koherenciát teremteni az EU-s külkap-

csolatok területén, annak érdekében, hogy az EU eddigieknél jóval ko-
herensebb külpolitika megvalósításra, s egyben egységesebb, eredmé-

nyesebb külső fellépésre legyen képes. Tehát az igény egyértelmű volt, 

mely már az európai alkotmányozási folyamat során is megjelent. Úgy 

gondolom, az EKSZ részletes elemzése és bemutatása során  kiegé-

                                                             
2 Az Európai Unióról szóló szerződés (továbbiakban: EUSz) 27. cikk (3) bek. 
3 EUSz 27. cikk (3) bek. 
4
 LAURSEN, FINN: The European External Action Service (EEAS): The Idea and 

Its Implementation, in LAURSEN, FINN (Szerk.): The EU’s Lisbon Treaty, 

Institutional Choises and Implementation, 2012, MPG Books Group, UK. 178. 
o. 
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szítve a fenti fejezetekben bemutatott változásokat és reformokat a 

KKBP területén – láthatóvá válik, hogy az EU valóban hatékonyabb és 

hitelesebb globális szereplőként tud fellépni a világban. Például a fő-
képviselő EKSZ-ről szóló jelentése alapján levonható az a következte-

tés, hogy valóban a KKBP pozitívumaként könyvelhető-e el az új dip-

lomáciai testület, illetve valóban segítséget jelent-e a főképviselő szá-
mára. E tekintetben továbbá érdemesnek tartom megvizsgálni, hogy 

miként lehetne még eredményesebbé tenni az eddigi működését, s mi-

lyen jövő elé néz a szervezet. Tehát az EKSZ-szel kapcsolatos konzek-

vens következtetések levonásához nélkülözhetetlen a szervezet tüzetes 
átvizsgálása.  

I.2. Születőben a tanácsi határozat – Intézményközi érdekütközések  

Már az alkotmányozási folyamat során megjelent az igény egy szervezet 
kidolgozására, melynek létrehozásában szinte kivétel nélkül egyetértet-

tek a politikai döntéshozók és elemzők egyaránt. Azonban a szervezet 

tulajdonképpeni jellegével kapcsolatos bizonytalanságokat nagyon jól 
szemlélteti, hogy még a LSZ is csupán egy későbbi tanácsi határozat 

elfogadásáról rendelkezett a szolgálat szervezetét és működését illetően, 

a főképviselőre hagyva annak teljes körű kialakítását.
5
 Úgy gondolom, 

ez azt is engedi feltételezni, hogy a tagállamok, illetve EU-s intézmé-
nyek közti elképzelések különbözőségeiből adódóan nehogy magát a 

szolgálatot ne sikerüljön létrehozni a kompromisszum hiánya miatt. Így 

legalább a felelősség is a HR-t terheli a szervezet kialakítását illetően. 
Alig fél év állt a HR rendelkezésére, hogy kidolgozza az EKSZ-re vo-

natkozó javaslatait, mely alapján a Tanács elkészítheti az EKSZ szerve-

zetéről és működéséről szóló határozatát, eleget téve a LSZ diplomáciai 

szolgálatról szóló rendelkezésében előírtaknak. E határozat pedig 2010. 
július 26-án meg is született. Az időbeli keret bár eléggé szűkösnek 

bizonyult, mégis sikerült eredményes munkát végeznie a HR-nek, amely 

nem valósulhatott volna meg az uniós intézmények és a tagállamok 

                                                             
5 GASPERS, JAN: The quest for European foreign policy consistency and the 

Treaty of Lisbon, 2008. http://www.sbc.katowice.pl/Content/11990/gaspers.pdf, 

(2012.10.01.), 32. o. 
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kompromisszumra való törekvése nélkül. Érdemes végigkísérni az ér-

dekütközésekben gazdag folyamatot az EKSZ felállításáig annak érde-

kében, hogy megelevenedjen az egyértelmű közösségi akarat/igény az 
EU egységesebb és hatékonyabb nemzetköz megjelenését illetően. Arra 

való tekintettel, hogy az EKSZ felállításának közel fél évében szinte 

napról napra új publikációk, cikkek, javaslatok, nyílt levelek láttak nap-
világot, a dolgozat terjedelmi korlátai miatt csak a folyamat szempont-

jából legfontosabbnak vélt dokumentumokat kívánom számba venni.  

2004-ben – az alkotmányozási folyamat során – az Európai Tanács 

felkérte az akkori EU kül- és biztonságpolitikai főmegbízottat, Javier 
Solana-t egy európai szintű külügyi szolgálatról szóló jelentés elkészíté-

sére, mely 2005-ben előterjesztésre is került. Azonban ahogy az Európai 

Alkotmány elfogadása is meghiúsult, úgy az európai diplomáciai szer-

vezet is lekerült a napirendről. S ahogy a „kvázi‖ külügyminiszter  HR 

 posztja életre kelt a LSZ hatályba lépésével, úgy az európai szintű 
diplomáciai szolgálatra is szükség volt. Mind a főképviselő személyé-
ben folyó tárgyalásokban, illetve az EKSZ kialakulásának mikéntjére 

vonatkozó javaslatok elkészítésében nagy szerepe volt a 2009 második 

félév soros elnökségét betöltő Svédországnak.
6
 Már 2009 októberé-

ben a svéd elnökség jelentése
7
 alapján kezdett kirajzolódni a külügyi 

szolgálat struktúrája és működése. E dokumentum elsősorban az elnök-

ség, a tagállamok, a Bizottság és a Tanács Főtitkársága által megkezdett, 
EKSZ-szel kapcsolatos előkészítői munka eredményeit foglalja össze, 

egyfajta iránymutatásként szolgálva az EKSZ kialakulásához. Miután 

2009. november 19-én kinevezték Catherine Ashtont
8
 az EU főképvise-

lőjének  aki hivatalos munkáját december 1-jén kezdte meg , az Eu-
rópai Tanács december 10-11-én tartott csúcs keretében fel is kérte a 

                                                             
6 Ld. bővebben: A csúcs közeledtével a helyzet egyre bonyolódik, 2009. 11.19. 

http:// www.bruxinfo.hu/cikk/20091119-a-csucs-kozeledtevel-a-helyzet-egyre-

bonyolodik.ht ml, (2012.03.10.). 
7 14930/09 Az elnökség jelentése az Európai Tanácsnak az európai külügyi 

szolgálatról, 2009. október 23. http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/09 

/st14/st14930.hu09. pdf, (2012.10.20.). 
8 Herman Van Rompuy és Cathy Ashton Európa új arcai, 2009.11.23. 

http://www. bruxinfo.hu/cikk/20091123-herman-van-rompuy-es-cathy-ashton-
europa-uj-arcai.html, (2012.09.20.). 
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főképviselőt az EKSZ szervezetére és működésére vonatkozó javaslat 

elkészítésére annak érdekében, hogy azt a hozzá kapcsolódó jogi aktu-

sokkal együtt 2010 áprilisának végéig el lehessen fogadni.
9
  

Az a közel fél év, mely Lady Ashton rendelkezésére állt egy egé-

szen új uniós szervezet kialakítására, véleményem szerint eléggé nagy 

kihívásokkal teli időszakot jelentett az épp munkába álló főképviselő 
számára, s ennek köszönhetően minél intenzívebb együttműködés szük-

ségeltetett mind a tagállamok, mind az uniós intézmények részéről. Te-

hát a „teljes gőzerőt‖ igénylő munkának a lehető legnagyobb együttmű-

ködésben kellett megvalósulnia, s egy lehető „legkiválóbb‖ szakappará-
tust kellett toborozni. Ennek megvalósulásában Ashton főképviselő 

asszonynak egy 13 tagból álló bizottság segédkezett, melynek tagjai 

közt egyaránt szerepeltek a Bizottság, illetve a Tanács tisztviselői, s a 
soros elnökséget adó trió országok képviselői – Magyarország képvise-

letében Iván Gábor.
10 11 

Megannyi javaslat, tárgyalás, értekezlet, non-

paper miatt egy elég termékeny, s egyben gyümölcsöző időszakként 
tekinthetünk vissza az EKSZ kialakulásának folyamatára, melyben kivá-

lóan megmutatkozott az EU intézmények közti kompromisszumkészség 

a végeláthatatlan érdekütközések ellenére. 

David Miliband brit és Carl Bildt svéd külügyminiszter 2010. már-

cius 3-án egy közös nyílt levélben fejtették ki aggodalmukat az EKSZ- 

tárgyalások kapcsán megnyilvánuló intézményközi küzdelmek vonatko-

zásában. Nyílt levelükben egyértelműen Ashtont támogatták abban, 
hogy a Bizottságnak bizonyos tevékenységi területeket célszerű az 

EKSZ számára átengednie. Programozás címszó alatt elsősorban az 

EKSZ stratégiai szerepére helyezték a hangsúlyt mind Európai Fejlesz-

tési Alap (European Development Fund  EDF), a fejlesztési együttmű-

                                                             
9 EUCO 6/09 Az Európai Tanács 2009. december 10-11. csúcs - Következteté-

sek, (3) bekezdés. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/ 

pressdata/HU/ec/111891.pdf (2012.11.01.). 
10

 'Difficult birth' awaits EU diplomatic service, 2010.03.05. 

http://www.euractiv.com/future-eu/difficult-birth-awaits-eu-diplom-news-

305778, (2012.09.28.). 
11 A tagokat ld. bővebben: RETTMAN, ANDREW: EU mandarins drafting 

blueprint for diplomatic corps, 2010.01.22. http://euobserver.com/insti 
tutional/29315 (2012.10.02.). 
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ködési eszköz (Development Cooperation Instrument  DCI), az Euró-
pai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (European Neighbourhood and 

Partnership Instrument  ENPI) területeken egyaránt. Finanszírozás 
címszó alatt pedig megfelelő opcióként az operatív költségek feletti 

EKSZ- kontrollt tekintenék – mindezt az EP rovására.
12 13

 

2010. március 10-én maga Ashton is kifejtette aggodalmait az EP 
előtt, miszerint az EKSZ megalakulásának folyamatát elsősorban az 

intézményközi érdekütközések lassítják, illetve bármi új ötlettel áll elő, 

mindig ellenállásba ütközik. Az előnyben részesített minimális veszte-
ségek helyett a maximális kollektív nyereség szem előtt tartására hívta 

fel a figyelmet.
14

 Majd Elmar Brok (European People’s Party) EP kép-

viselő is kifejtette aggályait az EKSZ kialakítását illetően, melyben az 

érdekütközések ellenére is teljes volt az egyetértés az intézményközi 
térben. Például a Bizottság is egyetértett Brok azon álláspontjával, mi-

szerint óvva int attól, hogy az EKSZ felállításával bekövetkező változá-

sok eredményeként olyan kompetenciák kerüljenek ki a közösség kezé-
ből, melyek eddig csak ilyen formában voltak eredményesek.

15
 Tehát 

egyértelmű célként könyvelhető el, hogy a kialakítás folyamat során a 

közösségi hatáskörben lévő politikaterületeken ne essék csorba, vagyis 

azok ne essenek áldozatul Elmar Brok által „renacionalizáció‖-nak ne-
vezett folyamatnak. 2010. március 10-én Ashton egy tizenkét oldalas 

tervezetben foglalta össze saját álláspontját, miszerint az EKSZ felépíté-

sét illetően, francia mintához hasonlóan, a szervezet mindennapi műkö-
dését egy főtitkár alá rendelte volna.

16
 

Azonban – elsősorban azon kifogással érvelve, hogy e megoldással 

túl nagy hatalom összpontosult volna egy kézben – Ashton tervezetére 

                                                             
12 David Miliband és Carl Bildt nyilvános levele, 2010.03.03. 

http://www.euractiv.com/sites/all/euractiv/files/Miliband-Bildt%20-%20EAS 

%20-%203.3.pdf (2012.10.12.). 
13 'Difficult birth' awaits EU diplomatic service, 2010.03.05. http://www 

.euractiv.com/future-eu/difficult-birth-awaits-eu-diplom-news-305778 

(2012.09.28.). 
14 LAURSEN: i. m. 181. o. 
15 Uo. 
16 KISS J. LÁSZLÓ: Európai Külügyi Szolgálat, avagy lehet-e global payerből 
global player? in Magyar Külügyi Intézet. Tanulmányok, 2011/1. szám. 4. o. 
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reflektált március 18-án egy „non-paper‖-ben
17

 a német Elmar Brok 

(EPP) és a belga származású Guy Verhofstadt, melyben az EKSZ in-

tézményi aspektusairól, architektúráról, az EKSZ vezetőségéről, és a 
tisztviselőkről fejtették ki véleményüket. Illetve a demokratikus és költ-

ségvetési elszámoltathatóság vonatkozásában fejezték ki aggodalmaikat, 

képviselve az EP álláspontját.
18

 A különböző álláspontok tekintetében 
egyértelmű, hogy az EP mindvégig a Bizottsággal való szoros kapcsolat 

kialakítása mellett szállt síkra. Mint ahogy a korábbi fejezetekben, itt is 

kihangsúlyozandó, hogy a cél az EU egységesebb fellépése és hatéko-

nyabb külpolitika megvalósítása, így érthető, hogy elsődlegesen a Bi-
zottság és a Tanács válságkezeléssel, fejlesztéssel és egyéb külkapcsola-

ti tevékenységekkel foglalkozó kompetenciákat egyesítsék. foglalkozó 

szervezeti egységeit. Míg ezzel szemben a főképviselő csupán laza ko-
ordinációt és kooperációt képzelt el a Bizottság és a Tanács egységei 

között. 

2010. március 25-én előállt javaslatában
19

 Ashton továbbra is ra-
gaszkodott az EKSZ mindennapi működéséért felelős főtitkár szemé-

lyéhez, annak ellenére, hogy tisztában volt az EP nemtetszésével egy 

„közszolga‖ kezében lévő túl nagy hatalomkoncentráció miatt.
20

 Ezt 

követően 4 parlamenti képviselő (Elmar Brok, Guy Verhofstadt, Rober-
to Gualtieri és Adrian Severin) egy közös sajtóközleményben Ashton 

javaslatát elfogadhatatlannak tartotta. Elsősorban a belső struktúrát érte 

kritika, ugyanis a főképviselő elképzeléseivel ellentétben a parlamenti 
képviselők a főtitkár helyett több, a Bizottsághoz szorosan kapcsolódó 

                                                             
17

 BROK, ELMAR - VERHOFSTADT, GUY: Non - Paper EEAS, http://www.e 

uractiv.de/fileadmin/images/EAD_Brok_Verhofstadt_2010March18.pdf 

(2012.10.01.). 
18 Parliament pulls its weight in EEAS negotiations, 2010.03.24. 

http://www.euractiv.com/future-eu/parliament-throws-its-weight-eeas-negotiat 

ion-news-375926 (2012.10.01.). 
19 Proposal for a Council Decisionof (date) establishing the organisation and 

functioning of the European External Action Service, http://eeas.europa. 

eu/docs/eeas_draft_decision_250310_en.pdf (2012.09.30.). 
20Ashton puts French 'spider' at centre of EEAS web, 2012.03.25. 

http://www.euractiv.com/future-eu/ashton-puts-french-spider-centre-news-
382034 (2012.09.30.). 
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helyetteseket preferáltak, illetve az EKSZ feletti teljes pénzügyi és poli-

tikai, demokratikus kontrollt vélték megfelelőnek.
21

 

2010. április 14-én szemtől szembe „küzdelemre‖ került sor az EP, 
a Bizottság és a Tanács között, hogy a diskurzus eredményeként Ashton 

egy sikeres javaslatot nyújthasson be a Tanácsnak.
22

 Április 21-én még 

az EP három legnagyobb politikai csoportosulásának elnöke egy újabb 
közleményben fogalmazta meg intését Ashton felé, hogy nem szabad 

engedni, hogy a majdan kialakult európai diplomáciai szolgálat túlzott 

mértékben a tagállamok hatalmába kerüljön.
23

 

A sok kritika, ellenvetés és ellenvélemény ellenére Ashton kitűnően 
állta a sarat. Tisztában volt azon ténnyel, hogy a szervezet minél előbb 

megvalósuló felállítása érdekében lazítania kell saját elképzelésein a 

többi „résztvevő‖ javára. Így a következő, április 22-én benyújtott javas-
lata már a kompromisszum megszületésének előrevetítését jelentette.

24
 

Végül június 21- én Madridban, a spanyol elnökség közreműködésével 

megszületett a kompromisszum.
25

 Azonban még egy buktató akadályt le 
kellett gyűrni a végleges kompromisszum elkönyveléséhez, ugyanis az 

EP költségvetési és személyzeti ügyekben való vétójogával élve még 

kitolhatja az érdemi eredmények elkönyvelését. Miután július 8-án az 

EP is megszavazta (549:78 arányban, 17 tartózkodással) az EKSZ-t, 
2010. július 26-án, egy végeláthatatlannak tűnő, érdekütközetekben 

gazdag, bár kompromisszummal végződő folyamat eredményeként 

megszületett a Tanács határozata az Európai Külügyi Szolgálat szerve-
zetének és működésének a megállapításáról.

26
 Tehát az EUSz. 27. cikk 

(3) bekezdésének megfelelően a főképviselő javaslata alapján, az EP-vel 

folytatott konzultációt és a Bizottság egyetértését követően a Tanács a 

                                                             
21 LAURSEN: i. m. 183. o. 
22 Uo. 
23 KISS J.: i. m. 4. o. 
24

 Ashton präsentiert neues Design für EU-Diplomatendienst, 2010.04.23. 

http://www. euractiv.com/de/zukunft-eu/ashton-praesentiert-neues-design-

news-473240, (2012.10.02.). 
25 Spanish Presidency seals EEAS deal, 2010.06.22. 

http://www.euractiv.com/future-eu/spanish-presidency-seals-eeas-de-news-

495455, (2012.10.02.). 
26 2010/427/EU Tanács határozata (2010. július 26.) az Európai Külügyi Szol-
gálat szervezetének és működésének a megállapításáról. 

http://www.euractiv.com/future-eu/spanish-presidency-seals-eeas-de-news-495455
http://www.euractiv.com/future-eu/spanish-presidency-seals-eeas-de-news-495455
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2010. július 26-i határozatában döntött az EKSZ felállításáról, szerveze-

téről és működéséről. 

Véleményem szerint e viszonylag rövid, de annál rögösebb út az 
EKSZ-ről való közös döntés megszületéséig egyértelműen jelzés értékű 

az európai integrációs folyamat szempontjából. A feszültség mindvégi 

érezhető volt mind az intézményközi térben, mind a tagállamok között, 
de ennek ellenére is kompromisszum született. Minden bizonnyal ez 

abból a közös igényből/akaratból táplálkozott, hogy az EU valóban csak 

hiteles, egységes szereplőként állhatja meg a helyét a nemzetközi po-

rondon. Nem hagyhatták, hogy már a kezdetekkor megbukjon ez a pró-
bálkozás, így hát mindenki kénytelen volt engedni, lazítani a saját maga 

preferenciáin a szervezetet illetően.  

II. „JUT IS, MARAD IS” – AVAGY A HATALMI HARCOK EREDMÉNYE
27

 

Az új európai diplomáciai szolgálat szervezetének részletesebb elemzé-

sén keresztül levonható azon következtetés, hogy egy olyan háttérszer-

vezetet kapott-e főképviselő, mely munkája során maximális segítséget 
képes nyújtani annak érdekében, hogy megvalósulhasson az EU egysé-

ges és egyben átlátható külső fellépése, koherens külpolitikája. Erre való 

tekintettel kívánom átvizsgálni e fejezetben magának a szervezetnek a 
felépítését, személyzetét, a bürokratikus struktúráját, illetve szervezeti 

egységeit, továbbá az EKSZ alá került delegációkat, közelebb kerülve a 

kiinduló kérdés megválaszolásához.  

II.1. Az EKSZ „sui- generis” jogállása 

A korábbi fejezetben látható volt a parlamenti képviselők egyértelmű 

aggálya a szervezet túlzott önállóságát, illetve a demokratikus kontroll 

hiányát illetően. Ezek ellenére mégis egyértelműen kimondja az alapító 
dokumentumként szolgáló tanácsi határozat, hogy az EKSZ az EU önál-

ló szerve, sem a Tanács főtitkárságához, sem a Bizottsághoz nem tarto-

zik. Egy olyan sui generis, önálló (azonban nem döntéshozó) szervről 
van szó, mely saját költségvetéssel rendelkezik. Az EKSZ ugyan kizáró-

                                                             
27 2010/427/EU tanácsi határozat. 
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lag a főképviselő irányítása alatt működik, segíti őt megbízatásainak 

teljesítésében, ugyanakkor az Európai Tanács elnökét, a Bizottság elnö-

két és a Bizottságot is segíti a külkapcsolatokkal összefüggő feladataik 
ellátásában. Azonban fontos kihangsúlyozni, hogy nem egy új uniós 

intézmény létrehozásáról van szó jelen esetben.  

II.2. „Szűkös keret” – Az EKSZ költségvetése 

Ahogy azt már korábban szemléltettem az EKSZ kialakulásához vezető 

út vizsgálata során, az elsődleges vitapontokat az intézmények közt 

főként az EKSZ költségvetése és politikai felelősségre vonhatóságának 
kérdései és a demokratikus kontroll problematikája jelentették. Így 

megkerülhetetlen az EKSZ költségvetésének megemlítése. Az EP kép-

viselők politikai szempontból előnyösnek azt az opciót támogatták 

mindvégig, hogy az EKSZ költségvetése az Európai Bizottságéba integ-
rálódjon. Ugyanis, amennyiben az EKSZ egy teljesen önálló büdzsével 

rendelkezne, az nehézségeket okozna a diplomáciai szolgálat közvetlen 

ellenőrizhetőségét és elszámoltathatóságát illetően.
28

 Ugyanakkor  

véleményem szerint  ez jelentős mértékben gátolta, illetve korlátozta 
volna az EKSZ-t tevékenységeinek megvalósításában, s ezzel együtt az 

eredményességét is. Végül az EKSZ a 2010. július 26.-i tanácsi határo-
zat értelmében

29
 saját költségvetéssel rendelkezik, mely valamelyest 

valóban csorbítja a szervezet fölötti kontrollt, mégis jelentős önállóságot 

és abból fakadó előnyöket biztosít az EKSZ számára működése és fel-

adatai ellátása során. 
A költségvetés körül kialakult vitás helyzetet nagyban nehezítette 

az akkori gazdasági helyzet. Ezt kitűnően reprezentálta a 2011. évi költ-

ségvetésről folyó tárgyalások vitás hangulata, mely tárgyalások az EP és 
a tagállamok közt 2010 novemberében meghiúsultak. Ez olyan feltétele-

zésre adott okot, miszerint a költségvetési konfliktus akár meg is hiúsít-

hatta volna az EKSZ felállítását. A tagállamok jelentős része – az élen 

                                                             
28 KOTICS LÁSZLÓ: Európai Külügyi Szolgálat: egyet előre, egyet hátra. 

http://kitekinto.hu/europa/2010/05/13/europai_kulugyi_szolgala t_egyet_elre_ 

egyet_hatra (2012.09.30.). 
29 Erre vonatkozó rendelkezéseket ld. bővebben: 2010/427/EU tanácsi határo-
zat, 8. cikk. 
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Nagy- Britanniával – elutasítottak minden, a befizetések növelésére 

irányuló kezdeményezést. Elsősorban a már rendelkezésre álló források 

átcsoportosításával kívánták megoldani az EKSZ finanszírozását, míg a 
Parlament úgynevezett „uniós adók‖ bevezetésének ötletével rukkolt 

elő, mely nem talált támogatottságra a nagy tagállamok körében. Azon-

ban végül 2010 decemberében ismételten sikerült kompromisszumra 
jutni; nem került sor az uniós adó bevezetésére. Ehelyett 2,9%-kal, s így 

126,5 milliárd euróra emelkedtek az EU kiadásai, s az elfogadott költ-

ségvetés 7,1 milliárd eurót irányzott elő a külpolitika – s így a diplomá-

ciai szolgálat – számára.
30

 
Az EKSZ költségvetését illetően a szervezetnek a költségvetési ha-

tékonyság és költségsemlegesség elvét kell szem előtt tartania.
31

 Az 

eredményesség szempontjából fontos tényező, hogy az EU éves költ-
ségvetéseinek csak egy kis szeletét teszi ki az uniós külpolitika. A ren-

delkezésre álló szűkös források ugyanis jelentős mértékben csökkenthe-

tik az EKSZ működésének eredményességét, illetve nagy odafigyelést 
igényel a meglévő források lehető legjobb mértékű csoportosítása. Ha az 

EU éves költségvetéseit átvizsgáljuk, arra az eredményre jutunk, hogy 

az EU éves összköltségvetésének alig néhány százalékát teszi ki az EU 

globális szerepvállalására fordított költségek,
32

 amelynek szintén csak 
töredékét jelenti a KKBP kiadásai, s ezzel együtt az EKSZ-re fordított 

költségek is. Például az EKSZ éves költségvetése 2011-ben 476 millió 

euró volt, mely az EU 2011. évi költségvetésének (141,9 milliárd euró) 
alig elenyésző hányadát tette ki, s a tagállamok nemtetszését eredmé-

                                                             
30 KISS J.: i.m. 5-6. o. 
31 2010/427/EU tanácsi határozat (15) bek. 
32 A globális szerepvállalás körébe tartoznak az előcsatlakozási támogatások, a 

európai szomszédságpolitika, a fejlesztési együttműködés, a humanitárius segít-

ségnyújtás, a demokrácia és emberi jogok körében végzett tevékenységek, a 

közös kül- és biztonságpolitika és a Stabilitási Eszköz. Ld: Az EU 2012. évi 

költségvetése számokban. http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publi catio 

ns/2012/budget_folder/print/186978_2011_4429_EU_BUDGET_2012_HU.pdf 

(2012.10.01.). Illetve: az EU 2011. évi költségvetése számokban. 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2011/budget_folder/budg
et_2011_hu.pdf (2012.10.01.). 
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nyezte az EKSZ „budget‖ 23,5 millió eurós (5%-os) növekedése 2012-

re.
33

 

II.3. Az EKSZ hatásköre, jellege 

Mielőtt rátérnék a szervezeti struktúra kibontására, illetve a személyzet-

tel kapcsolatos kérdéskör kifejtésére, fontosnak tartom, hogy az EKSZ 

kialakulásakor fennálló hatalmi háború milyen eredményekkel zárult 
végül. Az EKSZ-ről rendelkező tanácsi határozat egyértelműen kimond-

ja, hogy a szervezet az EU önálló szerve, a Tanács Főtitkárságától és a 

Bizottságtól is függetlenül működik, a feladatai ellátásához és a céljai 
eléréséhez szükséges jogképességgel rendelkezik. Kizárólagosan a fő-

képviselő irányítása alatt működő EKSZ az Európai Tanács elnökét, a 

Bizottság elnökét és a Bizottságot is segíti a külkapcsolatokkal össze-

függő feladataik ellátásában.
34

 Tehát sikerült megőriznie e szervezetnek 
azt a nagyfokú önállóságot, melyért Lady Ashton főképviselő kitartóan 

küzdött – annak ellenére, hogy maga is bizonyos engedményekre kény-

szerült. Sikerült mind a pénzügyi önállóságot kivívni, illetve a szerveze-
ti struktúrát illetően is sikerült végigvinni az EKSZ mindennapi műkö-

déséért felelős, a főképviselő helyetteseként funkcionáló főtitkári tiszt-

ség megvalósítását.
35

  

Az EP – úgy gondolom – kívül rekedt a „win-win‖ körből a de-
mokratikus kontroll minimális megvalósulása miatt, bár az EKSZ kiala-

kítási folyamatában neki is jelentős szerep jutott a költségvetési és sze-

mélyzeti kérdések megvitatásában, felülvizsgálatában. De az önálló 
költségvetés és a „sui generis‖ jelleg, illetve az egyszemélyi helyettes 

főtitkát felelősségi hatásköre egyértelműen a demokratikus kontroll és 

az elszámoltathatóság rovására írható. Mindenesetre jelzés értékűként 
érdemes elkönyvelni az EP egyre erősödő jellegét, mely e folyamatban 

elég nyilvánvalóan megmutatkozott. A főképviselő asszony 2012. szep-

temberi jelentésében kifejti véleményét az EKSZ és az EP viszonyáról. 

Úgy gondolja, hogy az EP tagjai döntő szerepet játszanak abban, hogy 

                                                             
33 European External Action Service, 2012.04.03. http://www.civitas 

.org.uk/eufacts/ FSEXR/EX8.htm, (2012.10.01.). 
34 2010/427/EU tanácsi határozat 1. cikk. 
35

 Ld: a vonatkozó részekben. 
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biztosítsák az EU KKBP-jának demokratikus és egyben hatékony mű-

ködését, illetve az együttműködésnek is nagy szerepet tulajdonít az egy-

re nagyobb kihívást jelentő gazdasági és politikai térben.
36

 Az EKSZ 
vezető tisztviselői, illetve a főképviselő a plenáris üléseken való rend-

szeres részvétellel aktívan támogatják a Parlament munkáját. Pozití-

vumnak számít az EKSZ és az EP közt zajló információáramlás, hisz az 
EKSZ haladéktalanul tájékoztatja az EP-t a nemzetközi megállapodá-

sokról, tárgyalások előrehaladásáról. A KKBP költségvetésére vonatko-

zóan pedig rendszer konzultáció zajlik az EKSZ és az EP közt. Továbbá 

szintén az együttműködés harmonikus jellegére utal, hogy az EKSZ-hez 
rendelt uniós küldöttségek igyekeztek kielégíteni az EP igényeit a har-

madik országokkal, illetve a nemzetközi intézményekkel fenntartott 

kapcsolatok szorosabbá tételével és hivatalos látogatások számának 
növelésével.

37
 Továbbá az EKSZ létrehozásában szintén szerepet játszó 

Európai Unió Tanácsa elsősorban a szervezeti egységek átcsoportosítá-

sa, a keze alatt kinevelt szakbürokrácia, illetve a Külügyi Tanács vonat-
kozásában bekövetkezett változások miatt érintett, melyről a tanulmány 

későbbi részében lesz szó.
38

 

II.4. Az EKSZ és a Bizottság  

II.4.1. Munkamegosztás  

Tekintettel arra, hogy az EU külpolitikájával kapcsolatos tevékenységi 

körök és cselekvési területek megoszlanak az EKSZ és az Bizottság 

között, számba kell venni az esetleges hatásköri ütközéseket még annak 
ellenére is, hogy a tanácsi határozat igyekezett a lehető legszélesebb 

körben szabályozni az együttműködés területeit az kompetenciaütközé-

sek és átfedések kiküszöbölése érdekében. Például  a tanácsi határoza-

tot vonalvezetőként használva  az EU külső fellépésre vonatkozó (se-

                                                             
36 SPEECH/A 402/12 High Representative Catherine Ashton in the European 

Parliament on the Brok Report on the Annual Report on CFSP, 2012.09.11. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/esdp/1323

67.pdf (2012.09.30.) 1. o. 
37 PROC HR (2011) 018 A főképviselő jelentése az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak és a Bizottságnak, (2012.12. 22.) 5-6. o. 
38

 A személyzetről szóló fejezetet ld. alább, a vonatkozó résznél. 
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gítségnyújtási) eszközök
39

 programozási folyamatában jól követhető a 

Bizottság és az EKSZ „összedolgozása‖. A külkapcsolati eszközök 

többéves programozási folyamatában az első három fázisában (stratégiai 
lépésében) érintett az EKSZ: felel a cikluson belüli stratégiai (többéves) 

lépésekről szóló bizottsági határozatok előkészítéséért, míg a fennmara-

dó két fázis (a bizottsági határozatok meghozatala) a Bizottság feladat-
körébe tartozik.

40
 E programozási ciklus során a kompetenciaütközések 

és átfedések elkerülése érdekében érthető az állandó konzultáció, egyez-

tetés iránti igény. Nemcsak az EKSZ, hanem a főképviselő is együttmű-

ködik a Bizottság megfelelő tagjaival. E programozási folyamatban 
nagy felelősség hárul a HR-re: neki kell gondoskodnia az EU külső 

fellépésének átfogó politikai koordinációjáról, illetve őt terheli a költ-

ségvetési, pénzügyi felügyelet. Annak ellenére, hogy a pénzügyi végre-
hajtásáért a Bizottság felel, a tanácsi határozat értelmében a KKBP költ-

ségvetésére támaszkodó intézkedések a HR (mint bizottsági alelnök) 

felügyelete alatt kerül megvalósulásra. Ennek megfelelően pedig a 
pénzügyi végrehajtásért felelős bizottsági szervezeti egységet össze kell 

vonni az EKSZ-szel
41

  tovább erősítve a szervezetet. 
A működés beindulásának kezdetekor nagyon sok kritika került 

előtérbe arra vonatkozóan, hogy a LSZ-szel átláthatatlanabbá vált az 

eddig bizottsági főigazgatóságok kezében működő külügyi tevékenysé-
gek köre.

42
 Azonban helytelen lenne a kezdeti vészjósló hangokra ala-

pozni, melyek – tekintettel a „fogzási fájdalmakra‖ – valószínű, hogy 

csak az ördögöt festik/festenék a falra. A programozási területen történő 

együttműködés egészen jó szemléltető példa, hogy a megfelelő koordi-
nációval és konzultációval képes kiiktatni az EKSZ az esetleges hatás-

körátfedésekből adódó anomáliákat.  

                                                             
39 2010/427/EU tanácsi határozat 9. cikk és 1. cikk (3)bek. 
40 Ld. részletesebben: GAVAS, MIKAELA - KOEB, ELEONORA: Setting up the 

European External Action Service: building a comprehensive approach, 2010. 

http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinionfiles 

/5854.pdf (2012.10.02.) 2-3. o. 
41 2010/427/EU tanácsi határozat, 9. cikk (6) bek. 
42 BURKE, EDWARD: Europe’s External Action Service: Ten steps towarsd a 

credible EU foreign policy, in Centre for European Reform. Policy Brief, http:// 

www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2012/pb _eea 
s_4july12-5377.pdf (2012.10.01.). 
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II.4.2. Az Európai Unió küldöttségei 

A Bizottság és az EKSZ kapcsolata az EU küldöttségeinek (állandó 

külképviseleteinek) vonatkozásában is szorosra fűződik, hisz a tanácsi 
határozat értelmében mind a Bizottságtól, mind az EKSZ-től, illetve 

mind a HR-től is egyaránt kapnak utasításokat. Mivel szintén egy olyan 

terepet jelentenek a küldöttségek, ahol előfordulhatnak egymást átfedő 
kompetenciák, érdemes ezeket megvizsgálni.  

Feltétlenül le kell szögezni, hogy az EKSZ nem váltja fel a klasszi-

kus nemzeti kétoldalú külképviseleteket. Az EU külképviseletét ellátó 

küldöttségek (a delegációk,
43

 melyek korábban a Bizottság alá tartoztak) 
kvázi nagykövetségekként működnek, vagyis a harmadik országokban 

és a nemzetközi szervezetekben látják el az uniós képviseletet.
44

 Mind-

össze költségvetés és konzuli képviselet terén tehermentesítik a tagálla-
mokat. amely viszont a tagállami és európai külképviselet közti pozitív 

tartalmú együttműködésre utal. Az, hogy jelenleg a tagállamok széles 

körű szuverenitásukat megőrzik a külképviselet, illetve külpolitika terü-
letén, nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a jövőben a nemzeti külkép-

viselet kompetenciái ezen új, funkcionálisan „autonóm‖ szervezet kezé-

ben összpontosuljanak. Ez akár előnyös is lehet elsősorban azon kis 

államok számára, melyek költségvetési okok matt nem létesítenek kép-
viseletet bizonyos országokban. Azonban a szuverenitásukhoz erősen 

ragaszkodó nagyobb államok, (mint például britek, finnek, svédek) ese-

tében elképzelhetetlennek tűnik saját külképviseletük, vagy akár saját 
külpolitikájuk feladása.

45
 

A delegációk a Tanács Főtitkársága, a Bizottság, és a tagállamok 

diplomáciai szolgálatából kirendelt tisztviselőkből állnak, akik a delegá-

cióvezetőknek vannak alárendelve. A delegációvezetők felelősek a de-

                                                             
43 External Service - Delegations’ Websites. http://eeas.europa.eu/deleg 

ations/web_en. htm (2012.04.08.). 
44 THE EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE: A step change in external poli-

cy for the Union: Delivering on the promise of the Lisbon Treaty. 

http://www.europolitics. info/pdf/gratuit_en/267601-en.pdf, (2012.03.14.) 4-6. 

o. 
45

 RANDOUX, FABRICE: Le service diplomatique de l'UE. Les contours du servi-

ce d’action extérieure se précisent, http://www.europolitique.info/les-conto urs-
du-service-d-action-exterieure-se-precisent-art251826-71.html, (2012.04.12.). 
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legációk koordinálásért, működéséért, illetve a delegációk munkaterüle-

teinek ellenőrzéséért. Továbbá felelősek a HR, az Európai Tanács elnö-

kei és a bizottsági tagok által meghatározott instrukciók végrehajtásá-
ért,

46
 mely szintén az uniós intézmények közti „lavírozást‖ jelenti, elle-

hetetlenítve bármelyik intézmény nagyobb befolyásának kialakítási 

lehetőségeit az EKSZ felett. 

III. SZERVEZETI STRUKTÚRA 

A fent említett, harmadik országokban és nemzetközi szervezetekben 

képviseletet ellátó delegációk mellett a brüsszeli központi adminisztrá-

ció is az EKSZ másik fő komponense. Tekintettel az EU intézményi 
struktúrájának eddig nem létező, új dimenziójára, érdemes kitérni az 

EKSZ architektúrájára, hisz az ördög a részletekben rejlik.  

III.1. A „legénység” – Az EKSZ személyzete 

Feltételezhető, hogy a kvázi külügyminiszterként megjelenő HR köré 

képülő külügyi apparátus – kvázi külügyminisztérium – az EU bürokra-

tikus rendszerét fokozza. Eddig nem létező, teljesen új szervezeti struk-
túra stabilitásának kialakításához, megszilárdításához egy megfelelően 

szabályozott, hatékony és nem utolsósorban átlátható belső rendszerre 

van szükség, jól képzett, szakmai tapasztalatokkal rendelkező, lojális 

munkaerővel. Az EKSZ személyzetének kétharmada a Bizottság bizo-
nyos igazgatóságainak és a tanácsi titkárság alkalmazottaiból verbuvá-

lódik, míg a maradék egyharmadot a tagállamoktól kirendelt tisztségvi-

selők, diplomaták teszik ki. A tanácsi határozat külön bekezdésben 
hangsúlyozza, hogy az EKSZ tisztviselőinek az EU érdekeit szem előtt 

tartva kell feladataikat ellátniuk, illetve ezen érdekeknek megfelelő ma-

                                                             
46
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gatartást kell tanúsítaniuk.
 47

 A személyzettel kapcsolatos áthelyezések 

beütemezését a tanácsi határozat 2011. január 1-jére irányozta elő.
48

 

Az EKSZ kialakulásához vezető úton az EKSZ személyügyeit is 
vitás hangulat övezte. Ez teljesen érthető, hisz nehezen elképzelhető, 

hogy három különböző szervezettől érkező, különböző feladatköröket 

ellátó tisztviselők milyen kompetenciák alapján kerülnek áthelyezésre 
az EKSZ szervezetébe. Ugyanis nehezményezték, hogy a tagállami mi-

nisztériumok tisztviselői anélkül kerülnének az EKSZ-be, hogy átmen-

tek volna azon a rostán, melyen egykor nekik kellett az adott pozícióik 

betöltéséhez.
 
Továbbá több tagállam is a megfelelő tagállami reprezen-

táció miatt fejezte ki aggályait.
49

 Ezen túlmenően az utóbb csatlakozott 

tagállamok többnyire attól tartottak, hogy a régebbi, nagyobb befolyás-

sal rendelkező hatalmak nagyobb számmal képviseltethetik magukat az 
új európai diplomáciai szervezetben.

50
 A nemzetiségi és nemek arányos-

ságára vonatkozó előírások is bizonyos fenntartásokat eredményeztek a 

személyi állomány feltöltését illetően. E tekintetben viszont ismételten 
leszögezhető, hogy a kompromisszumra való törekvés nem maradt 

eredmény nélküli. Az EP jelentős szerephez jutott a személyügyi kérdé-

sek eldöntésében  például rájuk hárult az EU nagykövetek meghallga-
tása. 

Azonban az EKSZ személyzetének kiválasztására vonatkozó eljá-
rások meghatározása, illetve a mobilitási kérdések kidolgozása egyaránt 

a főképviselő feladata, ezáltal is tovább növelve a terhet a vállán. A 

tanácsi határozat az EKSZ-ben tevékenykedő tisztviselők kiválasztásá-

nál a szakmai szempontok mellett a földrajzi és a nemi egyensúly alap-
elvének érvényesülését helyezi előtérbe.

51
 A szervezet felállításakor öt-

                                                             
47A vezető tisztséget betöltők kiválasztásáról részletesebben ld: Indul az Euró-

pai Külügyi Szolgálat, 2011. http://m.eu2011.hu/hu/hir/indul-az-europai-

kulugyi-szolga lat (2012.04.02.). 
48 2010/427/EU tanácsi határozat, 7. cikk (1) bek. és (4) bek. 
49

 TRAYNER, IAN: Germany and France dispute Lady Ashton's 'excessive' EU 

powers, 2011.02.28. http://www.guardian.co.uk/world/2010/feb/28/germany-

france-dispute-as hton-european-powers (2012.10.05.). 
50 The EU’ s new diplomatic service, 2010.03.09. 

http://www.euractiv.com/futureeu/ eus-new-diplomatic-service-linksdossier-

309484, (2012.09.28.). 
51

 2010/427/EU tanácsi határozat, 6. cikk (6) bek. 
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hatezer fő körül határozták meg a külügyi szolgálat személyzeti számát, 

azonban ez a szám akkor becslések alapján el is érheti akár a hétezret. 

Ha belegondolunk, akkor ez nem feltétlenül jelent egy túlméretezett 
bürokratikus apparátust, hisz akár a nagyobb állam külügyminisztériuma 

is ezres nagyságrendű állománnyal rendelkezik. Például Németország 

külügyminisztériumának személyi állománya 13 600
52

 főt ölel fel.  
Előfordulhatnak bizonyos esetek, mikor olyan szaktudásra van 

szükség, mellyel az EKSZ szűkösen vagy nem rendelkezik. Ekkor úgy-

nevezett kirendelt nemzeti szakértőket igényelhetek a tagállamoktól. 

Ezen szakértőkre vonatkozó részletes szabályok rendelkeznek pontos 
feladataikról, kirendelésük idejéről, helyéről, jogaikról és kötelezettsé-

geikről egyaránt.
53

 

Véleményem szerint bizonyos szempontból az EKSZ profitálhat a 
három uniós intézménytől érkező szakemberek és tisztviselők tekinteté-

ben, hisz feltételezhetően a megfelelő minőségű szakmai tapasztalattal 

rendelkeznek, melyek megfelelő integrálása akár megsokszorozhatja a 
hatékony munkavégzést. Kétség kívül fennáll annak veszélye, hogy a 

különböző tagállamokból érkező diplomaták nehezen függetlenítik ma-

gukat a nemzeti érdekektől, de hosszabb távon akár a közösségi tudat 

kialakításának és erősítésének fészke lehetne az EKSZ. 
Ami a személyzeti erőforrásokat illeti, többen is egy olyan lehető-

séget vélnek felfedezni, hogy az EU külkapcsolatainak vonatkozásában 

karriert építő fiatalabb generáció a nemzeti, s egyben uniós szintű dip-
lomáciai ismeretek birtokában képesek lesznek megérteni a tagállamok 

és az EU globális szintű fellépéseinek gyakorlati relevanciáit, melyet 

később egy összeurópai szintű, valódi európai diplomáciai kultúra meg-

teremtésének szolgálatába állíthatnak,
54

 s ez akár egy európai identitás 
alapkövének lefektetését is jelenthetné. 

                                                             
52 BROK, ELMAR: Prejudices, Challenges and Potential: an Impartial Analysis 

of the European External Action Service, 2011.03.21. http://www.robert-

schuman.eu/ doc/ questions_europe/qe-199-en.pdf (2012.10.04.) 5. o. 
53 2012/C 12/04 Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének hatá-

rozata (2011. március 23.) az Európai Külügyi Szolgálathoz kirendelt nemzeti 

szakértőkre vonatkozó szabályok megállapításáról. 
54

 GRAHAM, AVERY: The EU’s External Action Service: new actor on the scene, 

2011. http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1223_the_european_external 
_action_service_-_new_actor_on_the_scene.pdf (2012.04.02.) 2. o. 
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III.2. A kormányrúdnál
55

 

III.2.1. Az EKSZ vezetőtestülete 

A többezres létszámú szervezet hatékony működése csak abban az eset-
ben valósítható meg hiánytalanul, ha a megfelelő módon tagolt és szer-

vezett a belső struktúra. A vezető pozíciók betöltése is fontos személy-

ügyi kérdésként könyvelhető el. A brüsszeli székhelyű EKSZ a HR el-
nöklése alatt látja el feladatait. Az, hogy a HR maga választhatta meg 

„csapatát‖, minden bizonnyal sokkal gyorsabban lehetővé teszi a még 

alig beolajozott struktúra hatékony működését – ezáltal is hozzájárulva a 

koherens külső fellépés megvalósításához. 
A HR egy ügyvezető főtitkár, a korábbi francia washingtoni nagy-

követ Pierre Vilmon (Chief Operating) kinevezésével osztozik a rá ne-

hezedő felelősségen a külkapcsolatok tekintetében, akit munkájában két 

főtitkárhelyettes segít. Ők nevezetesen a német Helga Maria Schmid, a 

politikai ügyekért felelős főtitkárhelyettes (Deputy Secretary General 

for Political Affairs) és a lengyel Maciej Popowski, intézményközi 
ügyekért felelős főtitkárhelyettes (Deputy Secretary General for Inter-

institutional Affairs). E triumvirátust bővíti az elsősorban költségvetési 

és személyügyi adminisztráció kérdésében illetékes ír David O'Sullivan, 

operatív igazgató, aki Romano Prodi egykori bizottsági elnök kabinet-
jének vezetője. Ők négyen képezik az EKSZ élén álló, mindennapi mű-

ködésért fellelős vezetőtestületet (Members of the EEAS Corporate 

Board). A vezetőtestület tagjain kívül még további felsőpozíciók kerül-
tek kiosztásra. Mivel az EU élen jár válságkezelésben, így jelentős pozí-

ciónak könyvelhető el a válságkezelésért felelős ügyvezető igazgatói 

poszt (Managing Director for Crisis Response), melyet Dr Agostino 

Miozzo tölt be. 

III.2.2. Az EKSZ-hez kerülő szervezeti egységek 

Az Unió más intézményeitől EKSZ-hez kerülő szervezeti egységek 

élére is megtörténtek a kinevezések. Például a Tanács Főtitkárságától az 
EKSZ-hez kerültek olyan biztonság és védelempolitikai szervezeti egy-

ségek, mint a Válságkezelési és Tervezési Igazgatóság (Crisis Manage-
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ment and Planning Department), akinek élére Walter Stevens került; A 

Polgári Tervezési és Végrehajtási Szolgálat (Civilian Planning and 

Conduct Capability  CPCC), melynek igazgatója Hansjoerg Haber. Az 
Európai Unió Katonai Törzse (EU Military Staff) szintén átkerült az 
EKSZ fennhatósága alá Ton Van Osch altábornagy vezetésében. To-

vábbá Ilkka Salmi igazgatásában az Európai Unió Helyzetelemző Köz-

pontja (EU Intelligence Analysis Centre  EU INTCEN) is az EKSZ 
közvetlen irányítása alá került.

56
 

Az EU külpolitikájának tekintetében mindenképp előrelépésként 
kell értékelni, hogy az eddigi, különböző intézmények hatáskörében 

lévő, külkapcsolati tevékenységekkel összefüggő eszközök szétszórtan, 

ide-oda csapódtak az EU intézményközi terében. Így az EKSZ alá ren-

delt, külpolitikai területekhez tartozó tevékenységek vélhetően sokkal 
koherensebb struktúra keretében kerülnek megvalósulásra. Vélhetően 

megelőzhető a különböző kompetenciaütközések és hatáskörátfedések 

az adott területeken.  

III.2.3. Szervezetrendszer 

Az EKSZ nagyon „kifinomult‖,
57

 többszintű egységekre tagolt, ugyan-

akkor eléggé komplex szervezetrendszerrel rendelkezik. Ennek alappil-

lérét az egész világra kiterjedő földrajzi referatúrák, multilaterális és 
tematikus referatúrák szerint tagolt hat osztály adja, s minden egyes 

osztály élén az ügyvezető igazgatók (Managing Directors) állnak. Ez a 

hat osztály a válságkezelésért felelős, Ázsiáért felelős, Afrikáért felelős, 
Oroszországért, a keleti szomszédságért és a Nyugat-Balkánért felelős, a 

közel-keleti és déli szomszédságpolitikáért felelős, Amerikáért felelős, 

illetve a világszintű és többoldalú ügyekért felelős osztály. 
A brüsszeli központi adminisztrációt jelentő főigazgatóságok ma-

gába foglalnak több száz tisztviselőt foglalkoztató egyéb részlegeket is, 

mint például biztonsági-, stratégiai-politikai tervezési osztályt, jogi osz-

                                                             
56 Készült: European External Action Service- Structure and organisaton, 

http://www.eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm 

(2012.10.04.) és a 2010/427/EU tanácsi határozat melléklete alapján. 
57 O’ SULLIVAN, DAVID: The EEAS, national foreign services and the future of 

European diplomacy, http://eeas.europa.eu/speeches/060912_dos_ epc_sem 
inar.pdf (2012.10.04.) 3. o. 



Két év távlatából: Az Európai Külügyi Szolgálat 

89 

tályt, tájékoztatással és közdiplomáciával, audittal és személyi adatvéde-

lemmel foglalkozó részlegek. Tehát látható, hogy olyan területekre ter-

jed ki ezen részlegek hatásköre, mint például a személyzet, költségvetés, 
globális ügyek, csatlakozási politika, szomszéd- vagy fejlődő államok-

kal fennálló kapcsolatok területén való adminisztratív, koordináló felad-

tok ellátása.
58

 
Annak ellenére, hogy az EKSZ az EU adminisztrációs és bürokra-

tikus rendszerét fokozza, valójában esélyt ad az EU számára, hogy jobb 

feltételekkel valósíthassa meg célkitűzéseit, illetve egy sikeres és ered-

ményesebb külpolitikát folytathasson. Az EU eddigi intézményi struktú-
rájának egy új dimenzióját jelentő, funkcionálisan autonóm szervezet 

egy koherensebb, látványosabb és hatékonyabb lehetőséget biztosít az 

EU külkapcsolatainak lebonyolítására.  

IV. „A FŐKÉPVISELŐ SZEMÜVEGÉN KERESZTÜL”
59

  AZ EKSZ ÉR-

TÉKELÉSE TEVÉKENYSÉGEINEK TÜKRÉBEN  

Az EKSZ megítélése azon szempontból, hogy felállításának és működé-
sének köszönhetően az EU valóban koherensebb külpolitikát képes-e 

megvalósítani a hatékonyabb és hitelesebb globális szintű fellépés érde-

kében, a HR által készített jelentéseknek köszönhetően nagyon jól érté-
kelhető. E ponton akár egy nagyobb kihívást jelentő, aktuális világpoli-

tikai eseményben való EU részvételt is elemezhetnénk esettanulmány-

ként, de hiba lenne csak egy példa alapján következtetéseket levonni az 

EU külső fellépésére vonatkozóan, s ezáltal értékelni az EKSZ működé-
sét vagy épp megkérdőjelezni egzisztenciájának értelmét. E megfonto-
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lásból kiindulva, úgy gondolom, sokkal átfogóbb képet nyújt a főképvi-

selő jelentése a téma vizsgálata során.  

Az EKSZ kialakulásának átmeneti kihívásai mellett meg kellett 
birkóznia az akkori gazdasági és világpolitikai helyzet kihívásaival is, 

mely nagyban befolyásolta az EKSZ kezdeti működésének eredményes-

ségét. Elsősorban a gazdasági világválság kedvezőtlen hatásait kellett 
kiküszöbölnie, mely kihatott az EKSZ költségvetésével kapcsolatos 

viták alakulására, illetve a szervezet nagyobb összpontosításra kénysze-

rült a rendelkezésre álló pénzügyi források eredményesebb és hatéko-

nyabb felhasználását illetően.  
Másodsorban a 2011-ben kitört „arab-tavasz” néven elhíresült 

esemény az EKSZ számára már egyből a mély vízbe való fejesugrást 

jelentette. Ennek ellenére fennállásának első évében már számos kulcs-
fontosságú terülten több esemény pozitív kimeneteléhez járult hozzá az 

EKSZ. Például a tunéziai és líbiai válságra történő gyors fellépés koor-

dinálása érdekében az EKSZ a Bizottság együttműködésével válságplat-
formokat hozott létre; átfogó uniós stratégiák kidolgozására került sor;

60
 

az EKSZ felelősségteljes szerepet vállalt a nemzetközi koordinációs 

erőfeszítésekben, aktívan részt vett a felgyorsult békefolyamatokban; új 

uniós küldöttségek nyíltak Tripoliban, Líbiában.  
A főképviselő irányítási munkálataiban az EKSZ segítséget nyúj-

tott az iráni nukleáris kérdés diplomáciai megoldására irányuló nemzet-

közi erőfeszítések során. Továbbá az Afrika szarván különböző missziós 
tevékenységek ellátásában vállal nagy szerepet még jelenleg is. 

Az elmúlt néhány hónapban az EKSZ pedig jelentős eredményeket ért a 

Balkánon, ugyanis megakadályozta, hogy Bosznia-Hercegovina újabb 

intézményi és politikai káoszba keveredjen.  
Az EKSZ tevékenységi körében szintén egy pozitívum, hogy jelen-

tősen bővült az EKSZ válságkezelési kapacitása. Üdvözülendő az 

EKSZ közös biztonság- és védelempolitikai műveleteket irányításában 
betöltött szerepe és a különböző segítségnyújtási tevékenységek össze-

hangolásáért vállalt felelőssége, különös tekintettel arra, hogy az EU 

szerepvállalása a válságmegelőzés és válságkezelés szempontjából na-
gyon jelentős nemzetközi vonatkozásban. A főképviselő vagy ügyvezető 

főtitkár vezetése alatt álló válságkezelési tanács létrehozására került sor 
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az EKSZ szervezetén belül, melynek legfőbb feladata valamennyi vál-

ság-megelőzési, -felkészültségi és -reagálási kapacitáshoz kapcsolódó 

intézkedések összehangolása, válságplatformok létrehozása válságok 
esetén. Az EKSZ helyzetelemző központot is létrehozott információk 

gyors transzferálása érdekében. Továbbá azon munkálkodik, hogy olyan 

válságrégiókban, mint Afganisztán vagy Szíria, megszilárdítsa az EU 
szerepvállasát.  

A fenti tevékenységek alapján látható, hogy bár magának az EKSZ-

nek nem jutott sok mozgástér (kezdeményezési lehetőség) a külpolitika 

alakítását illetően, vitathatatlan, hogy mennyire szerteágazó az EKSZ 
működésének platformja. Nem csak a szerteágazó jelleg kell, hogy 

eszünkbe jusson az EKSZ működését tekintve, hanem észre kell ven-

nünk ennek eredményességét is. A külpolitikai tevékenységek egy szol-
gálathoz történő „összpontosítása‖ sokkal nagyobb lehetőséget biztosít 

az összehangolt, jól koordinált működésre mind az EKSZ-en belül, 

mind az adott események során érintett más uniós intézményekkel való 
együttműködés során. Tehát látható, hogy az EKSZ az EU stratégiai 

partnerinek irányába sokkal hatékonyabb – és egyben hitelesebb – uniós 

külpolitikát alakít ki, s ennek eredményeként magasabb szintű találko-

zókra és sokkal eredményesebb érdemi csúcsértekezletekre kerülhet sor, 
illetve sokkal aktívabbá válhat az együttműködés bizonyos közös érdekű 

területeken. Ennek megvalósulása pedig már egyértelműen a hatékony 

globális szintű fellépés irányába mutat.  
Érdemes kitérni arra, hogy az EU tagállamainak külügyminiszterei 

hogyan értékelik az EKSZ szerepét az EU nemzetközi szerepvállalá-

sának vonatkozásában. A kép vegyes. A brüsszeli orosz nagykövet, 

Vladimir Chizhow nincs elragadtatva a szervezetet illetően. Ezzel 
szemben néhány harmadik országot képviselő tisztviselő megkönnyeb-

bült a diplomáciai szolgálat létrehozása óta. Például Izrael már tudja, 

kihez forduljon. „Egyértelműen könnyebb számunkra az uniós intézmé-
nyekkel való kommunikáció olyan értelemben, hogy nem három külön-

böző szervvel kell egyeztetnünk, amelyek a külpolitikával foglalkoznak, 

vagyis az úgynevezett trojkával. Most egy cím van és ez leegyszerűsítette 
az EU-val való kapcsolat kezelését.” – nyilatkozta Yoel Mester, az EU 

iraki misszióvezetője. Akadt ezzel ellenkező álláspont is:„Az, hogy me-

lyik számot kell hívni, ha Európával akar beszélni, függ a témától. Ha 

belpolitikáról van szó, a Bizottságot kell keresni. Ha külpolitikáról van 
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szó, Ashton asszonyt és osztályát, azzal a nehezítéssel, hogy egyes erős 

tagállamok nem akarták csökkenteni diplomáciai hatásukat.” hangzott 
Charles de Marcilly véleménye. A legnagyobb problémát Othmar Karas, 

EP- képviselő vetette fel, miszerint: „Politikailag széttöredezettek va-
gyunk, és nincs politikai akarat az államfők, kormányfők és tagállamok 

között arra, hogy az Európai Unióból egy Európai Egyesült Államokat 

hozzunk létre.” Tényként leszögezhetjük, hogy elég vegyes kép alakult 

ki az EKSZ megítélését illetően még a felállítása óta eltelt közel 2 év 
után is.

61
 

A kutatómunka alapján elmondható, hogy a nagyszámú bürokratát, 

szakembert foglalkoztató, HR köré épült/épülő EKSZ kifinomult, ám 
viszonylag komplex szervezeti struktúrával rendelkezik – különös tekin-

tettel az EU más intézményeitől átvett szervezeti egységekre –, a hata-

lom viszonylag egy kevés főből álló csoport kezében összpontosul, a 

rendelkezésre álló pénzügyi források pedig szűkösek. Ellenben mégis 
úgy vélem, az EKSZ fennállása óta eltelt két évben sikerült olyan ered-

ményeket elérni, melyek sokkal nehezebben valósulhattak volna meg a 

szervezet létrejötte nélkül – s itt elegendő, ha csak e fejezetben kiemelt 
EKSZ tevékenységeire gondolunk. Ez egyértelműen közelebb viszi az 

EU-t a hatékonyabb külpolitikai tevékenységek ellátásához és erős ala-

pot szolgáltat a hatékony globális szereplőként történő fellépés lehető-
ségére.  

Azonban úgy gondolom, hogy csupán reformok, új szervezetek, in-

tézmények létrehozása önmagukban nem biztosítanak egységesebb, s 

eredményesebb külpolitikát, illetve nem eredményezik az EU hitelesebb 
megjelenését a nemzetközi porondon. Ez csak a tagállamok összetartá-

sával és kompromisszumkészsége esetén valósulhat meg. Catherine 

Ashton főképviselő asszony 2012 szeptemberében az EP-ben amellett 
szólalt fel, hogy az egyre nagyobb kihívást jelentő gazdasági helyzetben 

az EU tagállamainak együttműködésére van szükség. Bizonyos problé-

mákkal sokkal erőteljesebben és eredményesebben lehet farkasszemet 
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nézni, ha az szoros együttműködés keretében történik.
62

 Így lehetőség 

nyílik a LSZ által megteremtett új külpolitikai keret adta lehetőségek 

gyümölcsöző kihasználására. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

A fentebb olvasható fejezetek alapján látható, hogy viszonylag rövid idő 

alatt egy olyan diplomáciai szolgálatot kellett létrehozni, illetve műkö-
dőképessé tenni, mely a HR számára nyújtandó segítség által hozzájárul 

az EU külső fellépésének hatásosabbá, következetesebbé és hangsúlyo-

sabbá válásához. Az EKSZ vonatkozásában felmerülő anomáliák ellené-

re úgy gondolom, hogy stabil intézményi és adminisztratív alapot szol-
gáltat a koherensebb uniós külpolitika megvalósulásához. Azonban – 

tekintettel az EKSZ kialakulásakor felmerülő saját belső kihívásaira, 

illetve a gazdasági és politikai kihívásokra – túl korai lenne az alig két 
éve felállított EKSZ-t „fekete- fehér”/„igen-nem” alapon megítélni. 

Erre való tekintettel, a kutatómunka eredményeit alapul véve, sokkal 

fontosabbnak tartom megvizsgálni, hogy milyen javaslatok állíthatók a 
szervezet még hatékonyabb működésének szolgálatába.  

A hatékonyság érdekében elsősorban egyértelmű, konkrét stratégi-

ák kidolgozására van szükség, szem előtt tartva az EU érdekeit. Fontos, 

hogy a saját fő funkcióira fókuszáljon. Egyes feltételezések szerint, 
hosszabb távon az EKSZ missziók jelenthetik legitimitásának kulcsele-

meit – ironikusan: a válságok.
63

  

Mivel az EU küldöttségei biztosítják külső fellépésének elsődleges 
jellegét, így jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni az EU küldöttségei-

nek munkájára. Ez az emberi és pénzügyi erőforrások küldöttségekre 

történő folyamatos átcsoportosításával érhető el. Tekintettel az EU-ban 

zajló gazdasági helyzetre/problémákra, költséghatékonyság szempontjá-
ból előnyös lenne az EU és tagállamok küldöttségei közti szorososabb 
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kapcsolat vagy hatékonyabb munkamegosztás létrejötte. Azonban nem 

helyes alapvetően a krízisekben, illetve a gazdasági válságban látni az 

EKSZ hatékonyabb, s egyben jövőbeni működésének alapjait. A legcél-
ravezetőbb opció, ha a KKBP azon területeire kerül hangsúly, ahol az 

EU a leghatékonyabb fellépést tudja biztosítani a globális összefogást 

igénylő kérdésekben, s ebben pedig kétség kívül központi szerepet töl-
tene be az EKSZ.

64
  

A Bizottság és az EKSZ közti kapcsolatok fejlesztése sem elhanya-

golandó. E szempontból üdvözülendő lenne egy főképviselői helyettes 

kinevezése, aki a Bizottság és az EKSZ közti kapcsolatokért felelne, 
különösen a külső tevékenységek összhangjáért lenne felelős.

65
 A haté-

konyság szempontjából előnyös lenne, ha az EU vezetők körében jelen-

tős politikai súllyal rendelkező személy töltené be e pozíciót.  
Tekintettel az EKSZ személyzetének „vegyes‖ összetételére, hosz-

szútávon jövedelmező megoldás lenne az EKSZ diplomaták magas szin-

tű, közös képzésben való részesítése. Ezzel kapcsolatban folyamatos 
konzultáció lenne kívánatos a tagállamokkal és a különböző felsőokta-

tásban illetékes képzési szolgáltatókkal.  

A hatékonyság szempontjából fontolóra kellene venni egy korábbi 

miniszterekből, diplomatákból és szakértőkből álló EKSZ kuratórium  

azaz tanácsadó testület  létrehozását, mely iránymutatások készítésé-
vel, monitoring tevékenységgel és értékelések készítésével járulna a 

szervezet eredményesebb működéséhez.
66

  
Az EKSZ hatékonyabb működését szolgáló fenti javaslatok sora 

tovább folytatható olyan prioritásokkal, mint például a beszámolók, 

jelentések számának növelése, vagy az EKSZ diplomaták bevonása a 
kereskedelmi tárgyalások folyamatába. A javaslatokból való kifogyha-

tatlanság egyértelműen azt engedi feltételezni, hogy az EU diplomáciai 

szolgálat még nem száz százalékon teljesít. A megfelelő fejlettségi szint 

eléréséhez még hosszú utat kell megjárnia e szervezetnek. Azonban a 
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kutatómunka eredményeként azt leszögezhetjük, hogy az EKSZ alig 

kétévnyi tevékenységével hatékony segítséget nyújtott Ashton főképvi-

selő asszony munkájának maradéktalan ellátásában, ezáltal is hozzájá-
rulva az EU egységesebb és hatékonyabb külső fellépéséhez a nemzet-

közi porondon.  

S hogy milyen EKSZ szcenáriók kerülhetnek szóba a távoli jövőre 
vonatkozóan? Nehéz ezekben a napokban az EU jövőjére vonatkozóan 

bármiféle kijelentéseket tenni, azonban előtérbe helyezve az EU jövőjé-

re vonatkozó optimista számításokat, elképzelhetőnek tartom, hogy 

hosszabb távon az EKSZ sokkal hatékonyabb működés irányába halad. 
Azonban nem kell attól „tartani‖, hogy a tagállami diplomáciai szolgála-

tok a feledés homályába merülnének, hisz a külpolitika továbbra is az a 

terület marad, ahol a tagállamok őrzik szuverenitásukat.  

FELHASZNÁLT IRODALOM 

Jogforrások 

[1.] Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működé-
séről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata 

(Lisszaboni Szerződés). 

[2.] 2012/C 12/04 Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselő-

jének határozata (2011. március 23.) az Európai Külügyi Szolgá-
lathoz kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó szabályok megál-

lapításáról. 

[3.] 2010/427/EU Tanács határozata (2010. július 26.) az Európai 
Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapítá-

sáról.  

[4.] 14930/09 Az elnökség jelentése az Európai Tanácsnak az európai 

külügyi szolgálatról, 2009. október 23. 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/09/st14/st14 930.hu09 

.pdf (2012.10.20.). 

Tanulmányok, cikkek 



Két év távlatából: Az Európai Külügyi Szolgálat 

96 

[1.] BROK, ELMAR: Prejudices, Challenges and Potential: an 

Impartial Analysis of the European External Action Service, 

2011.03.21. http://www.robert-schuman.eu/doc/ questions_europ 
e/qe-199-en.pdf (2012.10.04.). 

[2.] BROK, ELMAR - VERHOFSTADT, GUY: Non - Paper EEAS, 

2010.03.18. http://www.euractiv.de/fileadmin/images/EAD_ 
Brok_Verhofstadt_2010March18.pdf (2012.10.01.). 

[3.] BURKE, EDWARD: Europe’s External Action Service: Ten steps 

towards a credible EU foreign policy, 2012.07.04. 

http://www.cer.org.uk/sites/ default/files/publications/attachment 
s/pdf/2012/pb_eeas_4july12-5377.pdf (2012.09.30.). 

[4.] GASPERS JAN: The quest for European foreign policy consistency 

and the Treaty of Lisbon, 2008. http://www.sbc. 
katowice.pl/Content/11990/gaspers.pdf (2012.10.01.). 

[5.] GAVAS, MIKAELA - KOEB, ELEONORA: Setting up the European 

External Action Service: building a comprehensive approach, 
2010. http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-

assets/publications-opin ionfiles/5854.pdf (2012.10.02.). 

[6.] KISS J. LÁSZLÓ: Európai Külügyi Szolgálat, avagy lehet-e global 

payerből global player? in Magyar Külügyi Intézet. Tanulmányok, 
2011/1. szám. 

[7.] KOTICS LÁSZLÓ: Európai Külügyi Szolgálat: egyet előre, egyet 

hátra, http://kitekinto.hu/europa/2010/05/13/europai_kulu 
gyi_szol galat_egyet _elre_egyet_hatra (2012.09.30.). 

[8.] LAURSEN, FINN: The European External Action Service (EEAS): 

The Idea and Its Implementation. in LAURSEN, FINN (Szerk.): The 

EU’s Lisbon Treaty, Institutional Choises and Implementation, 
2012, MPG Books Group, UK.  

[9.] O’ SULLIVAN, DAVID: The EEAS, national foreign services and 

the future of European diplomacy, 2012.09.06. 
http://eeas.europa.eu/ speeches/060912_dos_epc_seminar.pdf 

(2012.10.04.). 

[10.] RANDOUX, FABRICE: Le service diplomatique de l'UE. Les 
contours du service d’action extérieure se précisent, 2009.10.21. 

http://www.europ olitique.info/les-contours-du-service-d-action-

exterieure-se-precisent-art 251826-71.html (2012.04.12.). 



Két év távlatából: Az Európai Külügyi Szolgálat 

97 

[11.] RETTMAN, ANDREW: EU mandarins drafting blueprint for 

diplomatic corps, 2010.01.22. http://euobserver.com/institutional 

/29315 (2012.10.02.). 
[12.] TRAYNER, IAN: Germany and France dispute Lady Ashton's 

'excessive' EU powers, 2011.02.28. http://www.guardian. 

co.uk/world/2010/feb/28/germany-france-dispute-ashton-europe 
an-powers (2012.10.05.). 

Egyéb források 

[1.] A csúcs közeledtével a helyzet egyre bonyolódik, 2009. 11.19. 

http:// www.bruxinfo.hu/cikk/20091119-a-csucs-kozeledtevel-a-
helyzet-egyre-bonyolodik.html (2012.03.10.). 

[2.] Ashton präsentiert neues Design für EU-Diplomatendienst, 

2010.04.23. http://www.euractiv.com/de/zukunft-eu/ashton-
praesentiert-neues-desig n-news-473240 (2012.10.02.). 

[3.] Ashton puts French 'spider' at centre of EEAS web, 2012.03.25. 

http://www.euractiv. com/future-eu/ashton-puts-french-spider-
centre-news-382034 (2012.09.30.). 

[4.] European External Action Service, 2012.04.03. http://ww 

w.civitas.org.uk/eufacts/FSEXR/EX8.htm (2012.10.01.). 

[5.] David Miliband és Carl Bildt nyilvános levele, 2010.03.03. 
http://www.euractiv.com/sites/all/euractiv/files/Miliband-Bildt%2 

0-%20EAS%20-%203.3.pdf (2012.10.12.). 

[6.] 'Difficult birth' awaits EU diplomatic service, 2010.03.05. 
http://www.e uractiv.com/future-eu/difficult-birth-awaits-eu-

diplom-news-305778 (2012.09.28.). 

[7.] External Service - Delegations’ Websites. http://eeas.e 

uropa.eu/delega tions/web_en.htm (2012.04.08.). 
[8.] Herman Van Rompuy és Cathy Ashton Európa új arcai, 

2009.11.23. http://www. bruxinfo.hu/cikk/20091123-herman-van-

rompuy-es-cathy-ashton-europa-uj-arcai.html (2012.09.20.). 
[9.] Indul az Európai Külügyi Szolgálat, 2011. 

http://m.eu2011.hu/hu/hir/ indul-az-europai-kulugyi-szolgalat 

(2012.04.02.). 



Két év távlatából: Az Európai Külügyi Szolgálat 

98 

[10.] Parliament pulls its weight in EEAS negotiations, 2010.03.24. 

http://www.euractiv. com/future-eu/parliament-throws-its-weight-

eeas-negotiation-news-375926 (2012.10.01.). 
[11.] Proposal for a Council Decisionof (date) establishing the 

organisation and functioning of the European External Action 

Service, 2010.03.25. http://eeas.europa.eu/docs/eeas_draft_decis 
ion_250310_en.pdf (2012.09.30.). 

[12.] Spanish Presidency seals EEAS deal, 2010.06.22. 

http://www.euractiv. com/future-eu/spanish-presidency-seals-

eeas-de-news-495455 (2012.10.02.). 
[13.] The EU’ s new diplomatic service, 2010.03.09. 

http://www.euractiv. com/future-eu/eus-new-diplomatic-

servicelinksdossier-309484 (2012.09.28.). 
[14.] Uniós diplomácia az EKSZ korában, 2012.06.08. 

http://www.europa rltv.europa.eu/hu/player.aspx?pid=9038a12c-

c5c6-4ca8-996c-a06a00dc bb3e (2012.10.08.). 
[15.] EUCO 6/09 Az Európai Tanács 2009. december 10-11. csúcs – 

Következtetések, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm 

s_data/docs/pre ssdata/HU/ec/111891.pdf (2012.11.01.). 

[16.] PROC HR (2011) 018 A főképviselő jelentése az Európai Parla-
mentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, 2011. december 22. 

[17.] SPEECH/ A 402/12 High Representative Catherine Ashton in the 

European Parliament on the Brok Report on the Annual Report on 
CFSP, 2012.09.11. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ 

cms_data/docs/pre ssdata/en/esdp/132367.pdf (2012.09.30.). 


