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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază că extinderea sferei de acțiune externă a Uniunii, în conformitate cu Tratatul de 
la Lisabona, inclusiv stipularea unor noi temeiuri juridice și instrumente din domeniul 
politicii externe (acțiunea externă și PESC/PSAC), necesită crearea unui nou echilibru 
interinstituțional, care să asigure coerența acțiunii externe a Uniunii și care să garanteze 
un control democratic corespunzător din partea Parlamentului European;

2. este de părere că dezvoltarea, organizarea, coordonarea și aplicarea relațiilor externe, în 
special a PESC și a PSAC, revin Înaltului Reprezentant/vicepreședintelui Comisiei și că 
acesta răspunde în fața Parlamentului;   

3. subliniază că, în ceea ce privește atât formularea, cât și aplicarea PESC, Înaltul 
Reprezentant/vicepreședintele Comisiei trebuie să respecte nu numai principiile prevăzute 
la articolele 2, 3 și 21 din Tratatul UE, ci și toate dispozițiile Cartei drepturilor 
fundamentale;     

4. se așteaptă ca organismele Consiliului UE să coopereze direct cu comisiile și organismele 
competente responsabile de PESC și PSAC din cadrul Parlamentului European;    

5. va încerca, inter alia, să faciliteze, prin Comisia sa pentru afaceri externe, ajungerea la un 
acord între parlamentele naționale ale statelor membre în ceea ce privește sprijinul pe care 
acestea îl acordă inițiativelor Uniunii Europene în domeniul politicii externe;  

Relațiile Parlamentului cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Comisiei

6. insistă asupra respectării în totalitate a drepturilor Parlamentului European cu privire atât 
la numirea primului Înalt Reprezentant/vicepreședinte al Comisiei, cât și la orice altă 
numire interimară; subliniază că Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Comisiei răspunde 
direct și pe deplin în fața Parlamentului European;

7. reafirmă că legitimitatea viitoarei funcții de Înalt Reprezentant/vicepreședinte al Comisiei 
este conferită în mod direct de către Parlamentul European și că cele două mandate ale 
sale în cadrul Comisiei și al Consiliului sunt inseparabile și se exercită în armonie deplină;   
îl/o invită, prin urmare, pe acesta/aceasta să se bazeze pe practica actuală și să se prezinte 
în mod regulat în fața Parlamentului reunit în plen și în fața Comisiei pentru afaceri 
externe și să participe la reuniuni pentru a purta consultări regulate, sistematice și 
semnificative cu Parlamentul și cu organele sale competente, precum și să implice 
Parlamentul în procesul de luare a deciziilor pentru a spori astfel transparența și 
responsabilitatea politicii externe a Uniunii;

8. consideră că dezbaterea cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Comisiei privind 
principalele aspecte și opțiunile fundamentale în domeniul PESC/PSAC pentru anul 
următor constituie o oportunitate ideală de a consulta Parlamentul la începutul fiecărui an  
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și că șase luni mai târziu ar trebui programată o dezbatere de evaluare pe aceeași temă;

9. se așteaptă ca Înaltul Reprezentant sau reprezentantul său să consolideze practica actuală a 
Președinției Uniunii de a prezenta Comisiei pentru afaceri externe un raport referitor la 
rezultatele reuniunilor lunare ale Consiliului Afacerilor Externe, în conformitate cu 
misiunea Înaltului Reprezentant de a conduce politica externă a Uniunii și de a prezida 
Consiliul Afacerilor Externe [articolul 18 alineatele (2) și (3) din Tratatul UE consolidat];

10. solicită reprezentantului Înaltului Reprezentant, care prezidează Comitetul Politic și de 
Securitate (CPS), să prezinte în mod regulat Comisiei pentru afaceri externe a 
Parlamentului un raport privind problemele actuale discutate în cadrul reuniunilor CPS;

11. solicită ca reprezentanții speciali ai Înaltului Reprezentant (în conformitate cu articolul 33 
din Tratatul UE consolidat) să se prezinte înaintea Comisiei pentru afaceri externe și a 
altor comisii relevante, dacă sunt invitați să facă acest lucru;

12. se așteaptă ca instituirea Serviciului european pentru acțiune externă (SEAE) să ofere mai 
multă claritate în privința criteriilor de numire, a numirii și a evaluării reprezentanților 
speciali ai UE, inclusiv a definirii și a stabilirii scopului sarcinilor lor, a duratei 
mandatului acestora, precum și a coordonării și complementarității cu viitoarele delegații 
ale Uniunii;

Interacțiunile dintre Consiliu, Parlament și Comisie în domeniul PESC

13. consideră că Parlamentul European ar trebui să adopte într-un mod mai sistematic poziții 
cu privire la fiecare etapă succesivă a procesului decizional în domeniul PESC și PSAC, 
inclusiv în legătură cu deciziile privind desfășurarea, care trebuie luate într-un interval de 
timp foarte scurt (precum cele prevăzute cu privire la grupurile tactice de luptă ale UE), 
pentru a permite Consiliului să ia în considerare poziția Parlamentului European, 
exprimată în cadrul pozițiilor și acțiunilor comune, sporind astfel legitimitatea 
democratică a acestora;

14. subliniază necesitatea respectării Cartei drepturilor fundamentale privind toate aspectele 
legate de acțiunile externe ale Uniunii;

15. decide să plaseze respectarea principiilor prevăzute la articolele 2, 3 și 21 din Tratatul UE 
și aplicarea tuturor dispozițiilor Cartei drepturilor fundamentale privind aspectele legate 
de PESC în fruntea cerințelor sale; încredințează comisiei sale competente sarcina de a 
supraveghea respectarea reală a celor menționate anterior;

16. solicită actualizarea acordului interinstituțional dintre Parlament și Consiliu, care definește 
relațiile de lucru ale acestora în domeniul politicii externe, inclusiv schimburile de 
informații confidențiale, în conformitate cu articolele 15 și 295 din versiunea consolidată a 
Tratatului privind funcționarea UE și cu articolul 36 din Tratatul UE consolidat;

17. subliniază că este necesar să se asigure responsabilitatea și transparența democratică a 
activităților desfășurate de Agenția Europeană de Apărare (AEA), și anume prin 
asigurarea unui schimb regulat de informații între directorul general al AEA și Comisia 
pentru afaceri externe a Parlamentului și Subcomisia sa pentru securitate și apărare și dând 
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președintelui subcomisiei posibilitatea de a se consulta cu consiliul director al AEA; 

Parlamentul și SEAE

18. subliniază necesitatea transparenței și a controlului democratic pe parcursul întregului 
proces și reamintește de dreptul său de a fi consultat privind instituirea SEAE, în 
conformitate cu articolul 26 din Tratatul UE consolidat și de a fi implicat pe deplin în 
activitățile premergătoare aferente; este de părere că SEAE ar trebui să aparțină din punct 
de vedere administrativ Comisiei și face referire la raportul său în curs de elaborare cu
privire la această chestiune;

19. își comunică intenția de a invita președinții delegațiilor Uniunii Europene din țările terțe 
să se prezinte în fața Comisiei pentru afaceri externe;  

Relațiile Parlamentului cu parlamentele naționale în domeniul PESC

20. salută dispozițiile Tratatului de la Lisabona privind cooperarea mai strânsă între 
Parlamentul European și parlamentele naționale; subliniază necesitatea stabilirii unei 
colaborări mai strânse între comisiile relevante ale Parlamentului European și 
parlamentele naționale, plecând de la practica actuală a reuniunilor între președinții 
comisiilor pentru afaceri externe, pentru apărare și pentru afaceri europene din 
parlamentele naționale și Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului; face referire la 
raportul său în curs de elaborare cu privire la această chestiune;

Opinia Parlamentului cu privire la acordurile internaționale în domeniul politicii externe

21. salută faptul că Parlamentul va avea  mai multe drepturi de a emite avize cu privire la 
acordurile internaționale și, în special, la toate acordurile în cazul cărora procedura 
legislativă ordinară se aplică pentru scopuri interne; recomandă ca orice viitor acord care 
combină elemente specifice și nespecifice pentru domeniul PESC să fie tratat în 
conformitate cu o bază juridică unică, care ar trebui să fie cea legată în mod direct de 
obiectul principal al acordului; observă că Parlamentul va avea dreptul de a fi consultat în 
toate celelalte cazuri, excepție făcând situațiile în care acordul respectiv se referă exclusiv 
la PESC; 

Opinia Parlamentului cu privire la rolul Uniunii în cadrul organizațiilor internaționale

22. invită statele membre să își consulte partenerii din cadrul UE și pe Înaltul 
Reprezentant/vicepreședintele Comisiei, înainte de adoptarea unor decizii strategice în 
domeniul politicii externe, în special în cadrul organizațiilor multilaterale, pentru ca 
pozițiile acestora față de deciziile strategice să fie coerente și să nu afecteze convergența 
acțiunii externe a UE sau să submineze credibilitatea sa în calitate de actor global față de 
țările terțe; reamintește, în această privință, că Tratatul de la Lisabona obligă statele 
membre să se consulte între ele și să dea dovadă de solidaritate reciprocă;

23. invită toate statele membre ale UE care fac parte, de asemenea, din Consiliul de Securitate 
al ONU să își îmbunătățească coordonarea în acest cadru pentru a spori eficacitatea 
acțiunii Uniunii pe plan mondial și pentru a încerca, pe termen lung, să asigure Uniunii un 
loc în cadrul Consiliului de Securitate;
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24. recomandă reexaminarea urgentă și consolidarea poziției Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și după ce Uniunea va 
succede Comunităților Europene;

Finanțarea PESC în temeiul Tratatului de la Lisabona și rolul Parlamentului

25. consideră că toate acțiunile externe ale Uniunii (inclusiv cele care țin de competența 
viitoarei PSAC, cu excepția tuturor cheltuielilor militare), ar trebui finanțate în viitor din 
bugetul comun al UE;

26. recomandă ca președinții și/sau raportorii comisiilor parlamentare responsabile de 
acțiunea externă să fie pe deplin implicați, din oficiu, în activitățile noului Comitet de 
conciliere prevăzut pentru noua procedură bugetară;

27. reamintește că Parlamentul European este responsabil de organizarea sa internă și de 
coerența activităților sale; va menține, prin urmare, metoda, a cărei eficiență a fost deja 
dovedită, de înființare și de funcționare a subcomisiilor aflate sub egida Comisiei pentru 
afaceri externe;   

28. face referire la raportul său în curs de elaborare cu privire la această chestiune.
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