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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по конституционни въпроси 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че разширяването на външната дейност на Съюза според Договора от 
Лисабон, включително предоставянето на нова правна основа и инструменти, 
оказващи влияние върху  свързаните с външната политика области ( външна 
дейност и ОВППС и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) ), изисква 
установяването на нов междуинституционален баланс и сътрудничество, които биха 
осигурили последователност във външните действия на Съюза и биха гарантирали 
достатъчен демократичен контрол от страна на Парламента;

2. изразява мнение, че върховният представител/заместник-председател на Комисията 
отговаря за разработването, организацията, координацията и прилагането на 
външните отношения, по-специално също така на ОВППС и ОПСО, и също така е
задължен да се отчита пред Парламента;

3. подчертава, че както при формулирането, така и при изпълнението на ОВППС, 
върховният представител/заместник-председател на Комисията е длъжен не само да 
спазва принципите, залегнали в членове 2, 3 и 21 от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС), но също така да зачита изцяло Хартата за основните права;

4. очаква съответните органи на Съвета на ЕС да си сътрудничат пряко с комисиите и 
компетентните органи на Европейския парламент, които отговарят за ОВППС и 
ОПСО;

5. ще се стреми да улеснява, inter alia, посредством своята комисия по външни работи, 
постигането на консенсус между парламентите на държавите-членки по въпроси, 
свързани с тяхната подкрепа за външнополитическите инициативи на Европейския 
съюз;

Отношенията на Парламента с върховния представител/заместник-председател 
на Комисията

6. настоява за цялостно спазване на правата на Европейския парламент относно 
предложения от Европейския съвет първи върховен представител/заместник-
председател на Комисията, както и относно всяко друго временно назначение; 
подчертава, че върховният представител/заместник-председател на Комисията е 
длъжен да се отчита изцяло и пряко пред Европейския парламент;

7. повтаря отново, че бъдещата служба на върховния представител/заместник-
председател на Комисията ще получи легитимност пряко от Европейския парламент 
и че нейните два мандата в рамките на Комисията и на Съвета ще бъдат неразделни 
и ще бъдат упражнявани в пълна хармония; затова го призовава да продължи 
съществуващата практика и да се явява редовно пред пленарната зала на 
Парламента и пред комисията по външни работи, както и да участва в неофициални 
срещи, за да провежда редовни и системни консултации по същество с Парламента 
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и с неговите компетентни органи, както и да включва Парламента в процеса на 
вземане на решения, като по такъв начин засилва прозрачността и отчетността на 
външната политика на Съвета;

8. изразява становището, че дебатът с върховния представител/заместник-председател 
на Комисията по главните аспекти и основните решения, свързани с ОВППС и 
ОПСО, за всяка следваща година представлява отлична възможност за консултация 
с Парламента в началото на всяка година, и че следва да се предвидят последващи 
дебати шест месеца след това;

9. очаква върховният представител или неговият представител да засилят 
съществуващата практика Председателството на Съюза да се явява пред комисията 
по външни работи, за да докладва за резултатите от ежемесечните срещи на Съвета 
по външни работи, в изпълнение на задачата на върховния представител да 
провежда външната политика и политиката за сигурност на Съюза и да 
председателства Съвета по външни работи (член 18, параграфи 2 и 3 от 
консолидирания ДЕС);

10. изисква от представителя на върховния представител, председателстващ Комитета 
по политика и сигурност, да се явява редовно пред парламентарната комисия по 
външни работи, за да докладва по текущите въпроси, обсъждани на заседания на 
Комитета по политика и сигурност;

11. изисква от специалните представители на върховния представител (както е 
посочено в член 33 от консолидирания ДЕС), да се явяват пред комисията по 
външни работи и пред други, имащи отношение по въпроса комисии, както и когато 
бъдат помолени за това;

12. очаква, че учредяването на Европейска служба за външна дейност ще внесе по-
голяма яснота по отношение на критериите за назначаване и оценяване на 
специалните представители на ЕС, включително определянето и целите на техните 
задачи, продължителността на мандата им и съгласуването и допълването им с 
бъдещите делегации на Съюза;

Взаимодействието на Съвета, Парламента и Комисията във връзка с външната 
политика

13. изразява становище, че Европейският парламент следва по-систематично да заема 
позиция на всеки последователен етап от вземането на решения, свързани с ОВППС 
и ОПСО, включително решения, които трябва да се вземат много бързо, за 
изпращане на военни части (като например за бойните групи на ЕС), за да даде 
възможност на Съвета да отчете позицията му в общите позиции и съвместни 
действия, засилвайки по този начин тяхната демократична легитимност;

14. подчертава необходимостта да се зачита Хартата за основните права във всички 
аспекти на външната дейност на Съюза;

15. взема решение да определи зачитането на принципите, посочени в членове 2, 3 и 21 
от Договора за ЕС, и пълното прилагане на Хартата за основните права във 
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въпросите, свързани с ОВППС, за един от главните си приоритети; възлага на 
компетентната комисия да следи за ефективното придържане към тях;

16. изисква да се преразгледа междуинституционалното споразумение между 
Парламента и Съвета, определящо работните им отношения във връзка с външната 
политика, включително споделянето на поверителна информация на основата на 
членове 15 и 295 от консолидирания Договор за функционирането на ЕС и член 36 
от консолидирания ДЕС; 

17. подчертава необходимостта от осигуряване на демократична отчетност и 
прозрачност на дейността на Европейската агенция по отбраната (ЕАО), по-
конкретно чрез гарантиране на редовен обмен на информация между главния 
изпълнителен директор на ЕАО и комисията по външни работи на Парламента и 
нейната подкомисия по сигурност и отбрана и чрез предоставяне на председателя на 
тази подкомисия възможност да участва в консултации с Управителния съвет на 
ЕАО;

Парламентът и Европейската служба за външна дейност

18. подчертава необходимостта от прозрачност и демократичен контрол върху целия 
процес и припомня правото си да участва в консултации относно учредяването на 
Европейската служба за външна дейност в съответствие с член 26 от 
консолидирания ДЕС, както и да бъде напълно ангажиран с работата по 
подготовката; изразява становището, че Европейската служба за външна дейност 
следва да бъде административно прикрепена към Комисията, и се позовава на 
текущия си доклад по този въпрос;

19. уведомява за намерението си да кани ръководителите на делегациите на 
Европейския съюз в трети държави да се явяват пред комисията по външни работи;

Връзките на Парламента с националните парламенти по въпросите на външната 
политика

20. приветства разпоредбите в Договора от Лисабон за по-тясно сътрудничество между 
Европейския парламент и националните парламенти; подчертава необходимостта от 
установяване на по-тясно сътрудничество между съответните комисии на 
Европейския парламент и на националните парламенти, продължаване на 
съществуващата практика на срещи на председателите на комисиите по външни 
работи, отбрана и европейски работи на националните парламенти и на комисията 
по външни работи на Парламента; позовава се на текущия си доклад по този въпрос;

Становищата на Парламента относно международните споразумения по 
въпросите на външната политика

21. приветства факта, че Парламентът ще разполага с много по-големи правомощия за 
изразяване на съгласие относно международни съглашения и особено относно 
онези, при които обикновената законодателна процедура се използва за вътрешни 
цели; настоява, че  всяко бъдещо "смесено" споразумение, включващо както 
елементи на ОВППС, така и елементи извън нея, трябва да се третира съобразно 
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единна правна основа, тази, което е пряко свързана с главната тема на 
споразумението; отбелязва, че Парламентът ще разполага с правото да участва в 
консултации във всички други случаи, освен когато споразумението се отнася 
изключително до ОВППС;

Становищата на Парламента относно ролята на Съюза в международните 
организации

22. призовава държавите-членки да се консултират с партньорите си от ЕС и с 
върховния представител/заместник-председател на Комисията, преди да приемат 
стратегически решения в областта на външната политика, особено в многостранни 
организации, за да бъдат позициите им по стратегически решения съгласувани и да 
не оказват влияние върху последователността на външната политика на ЕС, нито 
пък да уронват престижа на ЕС като глобален играч спрямо трети страни; в тази 
връзка припомня, че Договорът от Лисабон задължава държавите-членки да се 
консултират взаимно и да проявяват взаимна солидарност;

23. призовава всички държави-членки на ЕС, които също така са членове на Съвета за 
сигурност на ООН, да подобрят координацията си в неговите рамки, за да засилят 
ефективността на действията на Съюза на световната сцена и в по-дългосрочен план 
да се стремят към осигуряване на членство на ЕС в Съвета за сигурност;

24. препоръчва спешно преразглеждане и засилване на статута на Съюза в 
международни организации веднага след като Договорът от Лисабон влезе в сила и 
Съюзът замести Европейските общности;

Финансиране на ОВППС според Договора от Лисабон и ролята на Парламента

25. изразява становище, че всички външни дейности на Съюза (включително тези в 
рамките на бъдещата ОПСО, с изключение на всякакви военни разходи) в бъдеще 
следва да се финансират от общия бюджет на ЕС;

26. препоръчва председателите и/или докладчиците на парламентарните комисии, 
отговорни за външните дейности, да бъдат по право изцяло ангажирани с дейността 
на новия помирителен комитет, предвиден за новата бюджетна процедура;

27. припомня, че Европейският парламент отговаря за собствената си вътрешна 
организация и за съгласуваността на работата си; затова той и в бъдеще ще се 
придържа към утвърдената практика да създава и управлява подкомисии под 
егидата на комисията по външни работи;

28. позовава се на текущия си доклад по този въпрос.
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