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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että Lissabonin sopimuksen nojalla tapahtuva unionin ulkoisen toiminnan 
laajentaminen, johon sisältyy ulkopolitiikkaan liittyviin aloihin (ulkoinen toiminta ja 
YUTP/YTPP) vaikuttavien uusien oikeusperustojen ja -välineiden antaminen, edellyttää 
uutta toimielinten välistä tasapainoa ja yhteistyötä, millä taataan unionin ulkoisen 
toiminnan johdonmukaisuus sekä Euroopan parlamentin suorittama asianmukainen 
demokraattinen valvonta;

2. katsoo, että korkea edustaja / komission varapuheenjohtaja vastaa ulkosuhteiden, 
erityisesti YUTP/YTPP:n, kehittämisestä, organisoinnista, koordinoinnista ja 
täytäntöönpanosta ja on vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille;

3. painottaa, että YUTP:n muotoilemisessa ja täytäntöönpanossa korkean edustajan / 
komission varapuheenjohtajan edellytetään noudattavan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2, 3 ja 21 artiklassa mainittuja periaatteita ja myös sitoutuvan täysin 
perusoikeuskirjan noudattamiseen;

4. odottaa, että asianomaiset EU:n neuvoston elimet tekevät suoraan yhteistyötä 
YUTP/YTPP:stä vastaavien Euroopan parlamentin valiokuntien ja toimivaltaisten elinten 
kanssa;

5. pyrkii muun muassa edistämään parlamentin ulkoasiainvaliokunnan avulla jäsenvaltioiden 
parlamenttien keskinäistä yhteisymmärrystä Euroopan unionin ulkopoliittisten aloitteiden 
tukemisessa;

Parlamentin ja korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan suhteet

6. vaatii painokkaasti, että Euroopan parlamentin oikeuksia kunnioitetaan täysimittaisesti 
ensimmäisen korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan nimityksen sekä kaikkien 
muiden väliaikaisten virkanimitysten yhteydessä; korostaa, että korkea edustaja / 
komission varapuheenjohtaja on täysin ja suoraan vastuuvelvollinen Euroopan
parlamentille;

7. toistaa, että tuleva korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan virka saa 
oikeutuksensa suoraan Euroopan parlamentilta, että nämä kaksi mandaattia ovat 
erottamattomat ja että niitä harjoitetaan täysin tasapainoisesti; kehottaa korkeaa edustajaa 
siksi jatkamaan nykyistä käytäntöä ja vierailemaan säännöllisesti parlamentin 
täysistunnossa ja ulkoasiainvaliokunnassa kuultavana sekä osallistumaan kokouksiin ja 
käymään näin säännöllisiä, järjestelmällisiä ja laajoja neuvotteluja parlamentin ja sen 
toimivaltaisten elinten kanssa samoin kuin ottamaan parlamentin mukaan 
päätöksentekoprosessiin, mikä lisää unionin ulkopolitiikan avoimuutta ja vastuullisuutta;
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8. katsoo, että korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan kanssa käytävä keskustelu 
seuraavan vuoden tärkeimmistä näkökohdista ja peruslinjauksista YUTP/YTPP-
kysymyksissä tarjoaa joka vuoden alussa ihanteellisen mahdollisuuden kuulla 
parlamenttia ja että kuusi kuukautta sen jälkeen tulisi järjestää seurantakeskustelu;

9. edellyttää, että korkea edustaja tai hänen edustajansa tehostaa nykyistä käytäntöä, jossa 
unionin puheenjohtaja käy ulkoasiainvaliokunnassa tekemässä selkoa ulkoasiainneuvoston 
kuukausittaisten kokousten tuloksista – mikä vastaa korkean edustajan tehtävää toimia 
unionin YUTP:n johtajana ja ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana (EU-sopimuksen 
konsolidoidun toisinnon 18 artiklan 2 ja 3 kohta);

10. pyytää poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puheenjohtajana toimivaa korkean 
edustajan edustajaa vierailemaan säännöllisesti parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa 
tekemässä selkoa ajankohtaisista kysymyksistä, joista poliittisten ja turvallisuusasioiden 
komiteassa keskustellaan;

11. pyytää korkean edustajan erityisedustajia käymään ulkoasiainvaliokunnan tai muiden 
asianomaisten valiokuntien kuultavana näiden kutsusta (EU-sopimuksen konsolidoidun 
toisinnon 33 artiklan mukaisesti);

12. edellyttää, että Euroopan ulkoisten toimien yksikön (EUTY) perustamisella selvennetään 
EU:n erityisedustajien valintaperusteita, nimittämismenettelyä ja arviointia, mukaan 
lukien erityisedustajien tehtävien määrittely ja tarkoitus, toimikauden pituus sekä 
toiminnan yhteensovittaminen ja täydentävyys unionin tulevien edustustojen kanssa;

Neuvoston, parlamentin ja komission vuorovaikutus ulkopolitiikan alalla

13. katsoo, että Euroopan parlamentin tulisi ottaa järjestelmällisemmin kantaa kuhunkin 
YUTP:n ja ETPP:n päätöksentekovaiheeseen, myös silloin kun on kyse hyvin lyhyellä 
varoitusajalla tehtävistä joukkojen lähettämispäätöksistä (EU:n taisteluosastot), jotta 
neuvosto voi ottaa Euroopan parlamentin kannan huomioon yhteisissä kannoissa ja 
yhteisissä toimissa lisäten näin niiden demokraattista oikeutusta;

14. korostaa, että kaikissa EU:n ulkoisissa toimissa on otettava huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirja;

15. pitää ensisijaisena velvollisuutenaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 3 ja 
21 artiklan periaatteiden huomioon ottamista sekä perusoikeuskirjan täysimääräistä 
täytäntöönpanoa YUTP:hen liittyvissä kysymyksissä; velvoittaa asiasta vastaavan 
valiokunnan valvomaan, että näin todella tehdään;

16. kehottaa saattamaan ajan tasalle parlamentin ja neuvoston välisen toimielinten välisen 
sopimuksen, jossa määritellään niiden työskentelysuhteet ulkopolitiikan alalla, mukaan 
luettuna luottamuksellisten tietojen jakaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen konsolidoidun toisinnon 15 ja 295 artiklan sekä EU-sopimuksen 
konsolidoidun toisinnon 36 artiklan perusteella;

17. korostaa tarvetta varmistaa Euroopan puolustusviraston toimien demokraattinen 
vastuullisuus ja avoimuus siten, että varmistetaan säännöllinen tietojenvaihto Euroopan 
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puolustusviraston johtajan sekä Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan ja 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan välillä ja annetaan kyseisen 
alivaliokunnan puheenjohtajalle mahdollisuus kuulla Euroopan puolustusviraston 
johtokuntaa;

Parlamentti ja EUTY

18. painottaa, että koko prosessin on oltava avoin ja demokraattisen valvonnan alainen, ja 
muistuttaa oikeudestaan tulla kuulluksi EUTY:n perustamisesta konsolidoidun EU-
sopimuksen 26 artiklan mukaisesti sekä osallistua täysimittaisesti valmistelutyöhön; on 
sitä mieltä, että EUTY olisi liitettävä hallinnollisesti komissioon ja viittaa valmisteilla 
olevaan mietintöönsä tästä asiasta;

19. ilmoittaa aikomuksestaan kutsua kolmansissa maissa olevia Euroopan unionin 
edustustojen päälliköitä ulkoasiainvaliokunnan kuultaviksi;

Parlamentin ja kansallisten parlamenttien suhteet ulkopolitiikan alalla

20. suhtautuu myönteisesti Lissabonin sopimuksen säännöksiin, jotka koskevat Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteistyön tiivistämistä; korostaa tarvetta 
tiivistää Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin vastaavien valiokuntien 
yhteistyötä nykyisen käytännön pohjalta, jossa kansallisten parlamenttien ulkoasiain-, 
puolustus- ja Eurooppa-asioiden valiokuntien puheenjohtajat pitävät Euroopan 
parlamentin ulkoasiain valiokunnan kanssa kokouksia; viittaa valmisteilla olevaan 
mietintöönsä tästä asiasta;

Parlamentin näkemykset ulkopolitiikkaa koskevista kansainvälisistä sopimuksista

21. on tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentin oikeutta hyväksyä kansainvälisiä 
sopimuksia on huomattavasti laajennettu, mikä on erityisen tärkeää silloin kun kyse on 
sopimuksista, joiden tekemiseen sovelletaan tavanomaista lainsäädäntömenettelyä 
sisäisistä syistä; vaatii, että kaikkien tulevien sopimusten, joissa yhdistetään YUTP:hen 
sisältyviä ja sen ulkopuolisia elementtejä, on pohjauduttava yhtenäiseen oikeusperustaan, 
joka liittyy suorasti sopimuksen pääaiheeseen; toteaa, että parlamentilla on oikeus tulla 
kuulluksi kaikissa muissa tapauksissa paitsi silloin kun sopimus liittyy yksinomaan 
YUTP:hen;

Parlamentin näkemykset unionin roolista kansainvälisissä organisaatioissa

22. kehottaa jäsenvaltioita kuulemaan EU-kumppaneitaan ja korkeaa edustajaa / komission 
varapuheenjohtajaa, ennen kuin ne tekevät strategisia ulkopoliittisia päätöksiä, varsinkin 
monenvälisissä organisaatioissa, jotta niiden kannat strategisiin päätöksiin ovat 
yhdenmukaisia eivätkä vaikuta EU:n ulkopolitiikan lähentymiseen tai vähennä EU:n 
uskottavuutta maailmanlaajuisena toimijana kolmansien maiden silmissä; muistuttaa 
tämän suhteen, että Lissabonin sopimuksella jäsenvaltiot velvoitetaan kuulemaan toisiaan 
ja osoittamaan keskinäistä yhteisvastuuta;

23. kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita, jotka ovat YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä, 
parantamaan sen puitteissa toteuttamiensa toimien koordinointia tehostaakseen unionin 
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toimia maailmanpolitiikan näyttämöllä ja pyrkiäkseen saavuttamaan pitkällä aikavälillä 
EU:lle paikan turvallisuusneuvostossa;

24. suosittaa, että unionin asemaa kansainvälisissä organisaatioissa tarkastellaan uudelleen ja 
vahvistetaan pikaisesti heti, kun Lissabonin sopimus tulee voimaan ja Euroopan yhteisöt 
korvataan Euroopan unionilla;

YUTP:n rahoitus Lissabonin sopimuksen nojalla ja parlamentin rooli

25. katsoo, että kaikki unionin ulkoiset toimet (myös tulevan YTPP:n piiriin kuuluvat toimet, 
mutta ei sotilasmenot) tulisi tulevaisuudessa rahoittaa EU:n yhteisestä talousarviosta;

26. suosittaa, että ulkoisesta toiminnasta vastaavien parlamentin valiokuntien puheenjohtajat 
ja/tai esittelijät kutsutaan viran puolesta osallistumaan uutta talousarviomenettelyä varten 
suunnitellun sovittelukomitean toimintaan;

27. muistuttaa, että Euroopan parlamentti vastaa sisäisestä organisaatiostaan ja työnsä 
johdonmukaisuudesta; aikoo siten jatkaa vakiintunutta käytäntöään perustaa alivaliokuntia 
ulkoasiainvaliokunnan alaisuuteen;

28. viittaa valmisteilla olevaan mietintöönsä tästä asiasta.
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