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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:

– като припомня становището на своята комисия по външни работи от 22 януари 
2008 г. относно Договора от Лисабон,

1. приветства напредъка, постигнат през последните години в развитието на 
сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти в 
областта на външните работи, сигурността и отбраната;

2. зачита и подкрепя централната роля на националните парламенти по въпроси, 
свързани с националната сигурност;

3. счита, че Европейският парламент изпълнява сериозна допълваща функция за 
допринасянето към и осъществяването на контрол върху развиващите се ОВППС и 
ЕПСО - функция, която може да бъде засилена единствено чрез задълбочаване на 
сътрудничеството с националните парламенти на базата на ефективна 
комуникация между членовете на Европейския парламент  и членовете на 
националните парламенти;

4. изразява отново своята загриженост относно недостатъчния парламентарен 
контрол върху разпоредбите за финансиране на ОВППС и ЕПСО; настоятелно 
приканва за по-добро сътрудничество между Европейския парламент и 
националните парламенти, с цел постигане на демократичен контрол върху всички 
аспекти на тези политики1;

5. отчита, че националните парламенти играят важна роля като допринасят към 
националния дебат с информация относно ОВППС и ЕПСО;

6. отбелязва, че разпоредбите на член 10 от Протокол №1 към Договора от Лисабон, 
относно ролята на националните парламенти, предвиждат организирането от 
страна на КОСАК на междупарламентарни конференции с цел обсъждане, по-
специално, на въпроси в областта на ОВППС и ЕПСО;

7. подчертава необходимостта парламентът на Чехия да ратифицира Договора от 
Лисабон за да се засилят позициите на ЕПСО и по-специално участието на чешките 
въоръжени сили в международни операции;  съжалява, че сегашното положение не 
само подкопава позицията на Чехия, като страна, която председателства ЕС, но и 
отслабва капацитета на ЕС да действа като ефективен международен фактор;

8. очаква да поеме своите собствени нараснали бюджетни и свързани с 
упражняването на контрол отговорности в областта на ОВППС и ЕПСО, след 
влизането в сила на Договора от Лисабон, и особено задължението за отчетност на 

                                               
1 Междуинституционално споразумение 2006/C 139/01 и член 41, параграф 3 от Договора за ЕС, изменен 
с Договора от Лисабон.
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Заместник-председателя/Върховния представител;

9. с оглед на постигането на съгласуваност и ефективност и избягването на 
дублиране, призовава към прекратяване на работата на Асамблеята на ЗЕС след 
пълното и окончателно сливане на ЗЕС с Европейския съюз при влизането в сила 
на Договора от Лисабон;

10. изтъква значението на засилената роля на Европейския парламент в 
Парламентарната асамблея на НАТО;

11. отбелязва нарасналия брой на многостранните регионални парламентарни форуми, 
като например Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, ЕСПА и Евролат, и 
призовава към широкообхватна оценка на тяхната добавена стойност, както и за 
подкрепа на тези структури;

12. подкрепя съществуващата практика за провеждане на срещи на председателите на 
съответните комисии от националните парламенти и Европейския парламент 
(COFACC) два пъти годишно;

13. предлага да се повиши равнището на сегашните конференции, провеждани два 
пъти годишно, на говорителите на националните парламентарни комисии и 
политически групи, за да могат те да обсъждат със своите колеги от Европейския 
парламент теми от актуално и бъдещо значение в областта на международната 
политика и да определят ясни цели в контекста на конкретни програми.
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