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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Udenrigsudvalgets udtalelse af 22. januar 2008 om Lissabontraktaten,

1. glæder sig over de fremskridt, der er gjort i de seneste år i forbindelse med udviklingen 
af samarbejdet imellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter inden for 
udenrigspolitik, sikkerhed og forsvar;

2. respekterer og støtter de nationale parlamenters vigtige rolle inden for området national 
sikkerhed;

3. mener, at Europa-Parlamentet har en væsentlig komplementær funktion med hensyn til 
at bidrage til og føre kontrol med de fremspirende FUSP og ESFP, hvilket udelukkende 
kan styrkes ved at øge samarbejdet med de nationale parlamenter på grundlag af 
effektiv kommunikation mellem medlemmerne af Europa-Parlamentet og medlemmerne 
af de nationale parlamenter;

4. gentager sine bekymringer over den utilstrækkelige parlamentariske ansvarlighed i 
forbindelse med finansieringsordningerne for FUSP og ESFP; opfordrer til bedre 
samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter med henblik på at 
opnå demokratisk kontrol med alle aspekter af sådanne politikker1;

5. anerkender, at de nationale parlamenter spiller en vigtig rolle med hensyn til at formidle 
FUSP og ESFP i den nationale debat;

6. bemærker, at artikel 10 i Lissabontraktatens protokol nr. 1 om de nationale parlamenters 
rolle forudser, at COSAC tilrettelægger interparlamentariske konferencer, hvor der 
navnlig drøftes anliggender, der vedrører FUSP og ESFP;

7. understreger nødvendigheden af, at det tjekkiske parlament ratificerer Lissabontraktaten 
med henblik på at styrke ESFP's position og særlig de tjekkiske væbnede styrkers 
deltagelse i udenlandske operationer; beklager, at denne situation både underminerer 
Den Tjekkiske Republiks position som formand for Rådet og hæmmer EU's kapacitet til 
at handle som en effektiv international aktør;

8. ser frem til at tage fat på sine egne øgede budgetmæssige og kontrolmæssige 
ansvarsområder, hvad angår FUSP og ESFP, når Lissabontraktaten træder i kraft, og 
navnlig til at føre kontrol med næstformanden/den højtstående repræsentant;

9. opfordrer, af hensyn til samhørighed og effektivitet samt for at undgå overlapning, til 
afvikling af WEU's Forsamling, når WEU endelig er blevet fuldt integreret i EU ved 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse; 

10. understreger betydningen af Europa-Parlamentets styrkede rolle i NATO's 
                                               
1 Interinstitutionel aftale 2006/C 139/01 og EU-traktatens artikel 41, stk. 3, som ændret ved Lissabontraktaten.
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Parlamentariske Forsamling;

11. bemærker det øgede antal af multilaterale regionale parlamentariske fora, som f.eks. 
Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, EMPA og EUROLAT, og 
opfordrer til en grundig vurdering af disses merværdi og til støtte af disse strukturer;

12. støtter den nuværende praksis med afholdelse af halvårlige møder for formændene for 
de relevante udvalg fra de nationale og europæiske parlamenter (COFACC);

13. foreslår, at de nuværende halvårlige konferencer for talsmændene for de nationale 
parlamentariske udvalg og politiske grupper opvurderes, således at de drøfter aktuelle 
og fremtidige emner af international interesse med kolleger i Europa-Parlamentet og 
definerer klare mål inden for rammerne af konkrete programmer.
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