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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymus 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad dėl Sąjungos išorės veiksmų plėtimo pagal Lisabonos sutartį, taip pat dėl 
naujo teisinio pagrindo ir teisės aktų, turinčių poveikį užsienio politikos srityje (išorės 
veiksmai ir BUSP bei BSGP), parengimo būtina nustatyti naują tarpinstitucinę 
pusiausvyrą ir vykdyti bendradarbiavimą, kuris užtikrintų Sąjungos išorės veiksmų 
nuoseklumą ir Europos Parlamento vykdomą tinkamą demokratinę priežiūrą;

2. mano, kad vyriausiasis įgaliotinis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) yra atsakingas už 
užsienio santykių plėtojimą, organizavimą, koordinavimą ir palaikymą, ypač BUSP ir 
BSGP srityje, ir atskaitingas Parlamentui;

3. pabrėžia, kad rengiant ir vykdant BUSP vyriausiasis įgaliotinis (Komisijos pirmininko 
pavaduotojas) turi ne tik vadovautis ES sutarties 2, 3 ir 21 straipsniuose nurodytais 
principais, bet ir visapusiškai laikytis Pagrindinių teisių chartijos;

4. tikisi, kad atitinkami ES Tarybos organai tiesiogiai bendradarbiaus su Europos Parlamento 
komitetais ir kompetentingais, už BUSP ir BSGP atsakingais organais;

5. inter alia, remdamasis Užsienio reikalų komiteto dedamomis pastangomis, taip pat 
stengsis, kad būtų lengviau pasiektas valstybių narių parlamentų susitarimas dėl jų 
paramos ES išorės politikos iniciatyvoms;

Parlamento ryšiai su vyriausiuoju įgaliotiniu (Komisijos Pirmininko pavaduotoju)

6. primygtinai reikalauja, kad būtų privaloma visapusiškai atsižvelgti į Europos Parlamento 
teises siūlant pirmojo vyriausiojo įgaliotinio (Komisijos pirmininko pavaduotojo) 
kandidatūrą, taip pat visus kitus laikinai skiriamus asmenis; pabrėžia, kad vyriausiasis 
įgaliotinis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) yra visiškai ir tiesiogiai atskaitingas 
Europos Parlamentui;

7. pakartotinai pabrėžia, kad būsimų vyriausiojo įgaliotinio (Komisijos pirmininko 
pavaduotojo) pareigų teisėtumas tiesiogiai priklausys nuo Europos Parlamento ir kad šie 
du įgaliojimai Komisijoje ir Taryboje bus neatsiejami ir visapusiškai darniai vykdomi; 
todėl ragina jį (ją) remtis dabartine praktika ir reguliariai atvykti į Parlamento plenarinius 
posėdžius ir Parlamento Užsienio reikalų komitetą, taip pat dalyvauti posėdžiuose, 
siekiant rengti reguliarias, nuolatines ir esmines konsultacijas su Parlamentu ir jo 
kompetentingais organais ir įtraukti Parlamentą į sprendimų priėmimo procesą, taip 
didinant Sąjungos užsienio politikos skaidrumą ir atskaitomybę;

8. mano, kad diskusija su vyriausiuoju įgaliotiniu (Komisijos pirmininko pavaduotoju) dėl 
pagrindinių BUSP ir BSGP aspektų ir svarbiausių gairių ateinantiems metams sudaro 
puikią galimybę konsultuotis su Parlamentu kiekvienų metų pradžioje ir kad tolesnės 
diskusijos turėtų būti planuojamos dar po šešių mėnesių;
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9. tikisi, kad vyriausiasis įgaliotinis arba jo (jos) atstovas sustiprins Sąjungos 
pirmininkaujančios valstybės narės dabartinę praktiką atvykti į Užsienio reikalų komitetą 
ir pateikti kas mėnesį vykstančių Užsienio reikalų tarybos posėdžių rezultatus 
atsižvelgdamas į vyriausiojo įgaliotinio uždavinį vadovauti Sąjungos BUSP ir 
pirmininkauti Užsienio reikalų tarybai (konsoliduotos ES sutarties 18 straipsnio 2 ir 3 
dalys);

10. prašo vyriausiojo įgaliotinio atstovą, pirmininkaujantį Politiniam ir saugumo komitetui 
(PSK), reguliariai atvykti į Parlamento Užsienio reikalų komitetą ir pristatyti PSK 
posėdžiuose aptariamus einamuosius klausimus;

11. prašo, kad vyriausiojo įgaliotinio specialieji įgaliotiniai (kaip nurodyta konsoliduotos ES 
sutarties 33 straipsnyje) paprašyti atvyktų į Užsienio reikalų komitetą ir į kitus atsakingus 
komitetus;

12. tikisi, kad įsteigus Europos išorinių veiksmų tarnybą (EIVT) bus daugiau aiškumo turint 
mintyje kriterijus, taikomus ES specialiesiems atstovams, jų paskyrimą ir vertinimą, 
įskaitant jų uždavinių ir tikslų apibrėžimą, jų įgaliojimų trukmę, su būsimomis Sąjungos 
delegacijomis susijusį veiklos koordinavimą ir papildomumą;

Tarybos, Parlamento ir Komisijos bendradarbiavimas  užsienio politikos srityje

13. mano, kad Europos Parlamentas turėtų sistemingiau priimti nuomones dėl kiekvieno 
vėlesnio sprendimų priėmimo BUSP ir ESGP srityje etapo, taip pat dėl su pajėgų 
dislokacija susijusių sprendimų, kuriuos reikia priimti per labai trumpą laiką (kaip 
numatyta dėl su ES karinėmis grupėmis susijusiais atvejais), kad Taryba galėtų atsižvelgti 
į Europos Parlamento nuomonę, kai priimamos bendrosios pozicijos ir imamasi bendrųjų 
veiksmų, ir taip būtų didinamas jų demokratinis teisėtumas;

14. pabrėžia, kad vykdant ES išorės veiksmus visais aspektais būtina laikytis Pagrindinių 
teisių chartijos; 

15. nutaria vienu iš svarbiausių savo reikalavimų pripažinti ES sutarties 2, 3 ir 21 
straipsniuose nurodytų principų laikymąsi ir visapusišką Pagrindinės chartijos taikymą; 
paveda savo atsakingam komitetui stebėti, kad jų būtų efektyviai laikomasi;

16. prašo atnaujinti Parlamento ir Tarybos tarpinstitucinį susitarimą, kuriame apibrėžiami jų 
darbo santykiai užsienio politikos srityje, įskaitant dalijimąsi konfidencialia informacija 
remiantis konsoliduotos Sutarties dėl ES veikimo 15 ir 295 straipsnių ir konsoliduotos ES 
sutarties 36 straipsnio nuostatomis;

17. pabrėžia poreikį garantuoti Europos gynybos agentūros vykdomų veiksmų demokratinę 
atskaitomybę ir skaidrumą, visų pirma užtikrinant, kad Europos gynybos agentūros 
vykdomasis direktorius ir Parlamento Užsienio reikalų komitetas (AFET) ir jo Saugumo ir 
gynybos pakomitetis (SEDE) reguliariai keistųsi informacija, ir suteikiant SEDE 
pakomitečio pirmininkui stebėtojo statusą Europos gynybos agentūros valdančiojoje 
taryboje;

Parlamentas ir EIVT
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18. pabrėžia, kad būtina užtikrinti viso proceso skaidrumą ir demokratinę priežiūrą, ir primena 
apie teisę, kad su Parlamentu būtų konsultuojamasi dėl EIVT steigimo remiantis 
konsoliduotos ES sutarties 26 straipsniu, ir teisę visapusiškai dalyvauti parengiamajame 
darbe; mano, kad EIVT administraciniu požiūriu turėtų būti priskirta Komisijai, ir remiasi 
savo rengiamu pranešimu šiuo klausimu;

19. praneša apie savo ketinimą pakviesti Europos Sąjungos delegacijų vadovus trečiosiose 
šalyse atvykti į Užsienio reikalų komitetą;

Parlamento ryšiai su nacionaliniais parlamentais užsienio politikos klausimais

20. teigiamai vertina nuostatas dėl glaudesnio Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų 
bendradarbiavimo pagal Lisabonos sutartį; pabrėžia būtinybę užtikrinti glaudesnį 
atsakingų Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų  komitetų bendradarbiavimą 
remiantis dabartine nacionalinių parlamentų užsienio reikalų, gynybos ir Europos reikalų 
komitetų pirmininkų ir Parlamento Užsienio reikalų komiteto posėdžių praktika; remiasi 
savo rengiamu pranešimu šiuo klausimu;

Parlamento nuomonė dėl tarptautinių susitarimų užsienio politikos klausimais

21. pritaria tam, kad Parlamentas turės daug platesnio masto galias, susijusias su pritarimu 
tarptautiniams susitarimams, ir ypač visiems tokiems susitarimams, kai vidaus reikmėms 
taikoma įprasta teisėkūros procedūra; ragina, kad būtų privaloma bet kokį būsimą 
vadinamąjį mišrų susitarimą, apimantį tiek BUSP priklausančius, tiek jai nepriklausančius 
elementus, vertinti remiantis bendru teisiniu pagrindu, kuris turėtų būti tiesiogiai susijęs su
pagrindiniu susitarimo objektu; pažymi, kad Parlamentas turės teisę, kad su juo būtų 
konsultuojamasi visais kitais atvejais, išskyrus tuos, kai sudaromi tik su BUSP susiję 
susitarimai;

Parlamento nuomonė dėl Sąjungos vaidmens tarptautinėse organizacijose

22. ragina valstybes nares prieš priimant strateginius sprendimus užsienio politikos srityje, 
ypač susijusius su daugiašalėmis organizacijomis, konsultuotis su ES partneriais ir 
vyriausiuoju įgaliotiniu (Komisijos pirmininko pavaduotoju) siekiant, kad su strateginiais 
sprendimais susijusios jų pozicijos būtų suderintos ir dėl jų nebūtų pakenkta ES užsienio 
politikos darnai arba sumenkintas ES kaip pasaulinio lygmens dalyvės patikimumas 
trečiųjų šalių atžvilgiu; todėl primena, kad pagal Lisabonos sutartį valstybės narės privalo 
konsultuotis tarpusavyje ir rodyti abipusį solidarumą;

23. ragina visas ES valstybes nares, kurios taip pat yra ir JT Saugumo Tarybos narės, gerinti 
savo veiklos koordinavimą šioje srityje siekiant didinti Sąjungos veiksmų efektyvumą 
pasauliniu lygmeniu ir ateityje siekti užtikrinti ES vietą Saugumo Taryboje;

24. rekomenduoja, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir Sąjungai pakeitus Europos Bendrijas, 
skubiai persvarstyti ir sustiprinti Sąjungos statusą tarptautinėse organizacijose;

BUSP finansavimas pagal Lisabonos sutartį ir Parlamento vaidmuo

25. mano, kad visi Sąjungos išorės veiksmai, taip pat tie, kurie bus būsimos BSGP dalis 
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(neįeina jokios karinės išlaidos), ateityje turėtų būti finansuojami iš bendro ES biudžeto;

26. rekomenduoja, kad Parlamento už išorės veiksmus atsakingų komitetų pirmininkai ir 
(arba) pranešėjai ex officio būtų visapusiškai įtraukti į naujojo Derinimo komiteto, 
numatyto vykdant naują biudžetinę procedūrą, veiklą;

27. primena, kad Europos Parlamentas atsakingas už savo paties vidinę organizaciją ir darnų 
darbą; taigi toliau laikysis pasitvirtinusios praktikos, susijusios su Užsienio reikalų 
komiteto vadovaujamų pakomitečių steigimu ir valdymu;

28. remiasi savo rengiamu pranešimu šiuo klausimu.
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