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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

– tuletades meelde väliskomisjoni 22. jaanuari 2008. aasta arvamust Lissaboni lepingu 
kohta,

1. avaldab heameelt viimastel aastatel tehtud edusammude üle Euroopa Parlamendi ja 
liikmesriikide parlamentide vaheliste koostöövõimaluste arendamisel välissuhetes, 
julgeoleku ja kaitsevaldkonnas;

2. suhtub austavalt liikmesriikide kesksesse rolli riigi julgeoleku küsimustes ning toetab 
seda;

3. on arvamusel, et Euroopa Parlamendil on märkimisväärne lisaülesanne aidata kaasa 
areneva ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning Euroopa julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (EJKP) järelevalvele ja seda toetada, ning seda ülesannet tõhustab veelgi 
tugevdatud koostöö liikmesriikide parlamentidega, mis põhineb tulemuslikul suhtlemisel 
Euroopa Parlamendi liikmete ja liikmesriikide parlamendi liikmete vahel;

4. kinnitab veel kord muret selle pärast, et ÜVJP ja EJKP rahastamiskorra puhul on 
parlamentaarne vastutus ebapiisav; nõuab tungivalt paremat koostööd Euroopa 
Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel, et saavutada demokraatlik kontroll 
selliste poliitikavaldkondade kõikide aspektide üle1;

5. tunnistab, et liikmesriikide parlamentidel on riigisisestel aruteludel oluline roll teabe 
andmisel ÜVJP ja EJKP kohta;

6. märgib, et Lissaboni lepingu protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta) artikkel 10 
näeb ette parlamentidevaheliste konverentside korraldamise Euroopa Liidu liikmesriikide 
parlamentide Euroopa ja ühenduse asjade komisjonide konverentsi poolt, et arutada 
eelkõige ÜVJP ja EJKP küsimusi;

7. rõhutab, et Tšehhi Vabariigi parlament peab ratifitseerima Lissaboni lepingu, et 
tugevdada EJKP positsiooni ning eriti Tšehhi relvajõudude osalemist välisriikides 
toimuvates operatsioonides; avaldab kahetsust, et kõnealune olukord nõrgestab Tšehhi 
Vabariigi positsiooni ELi eesistujariigina ning kahjustab ELi suutlikkust tegutseda 
tõhusalt rahvusvahelisel areenil;

8. on Lissaboni lepingu jõustumisel meelsasti valmis kandma ÜVJP ja EJKPga seotud 
suurenevat vastutust eelarve eest ja järelevalvekohustust ning eelkõige ootab 
asepresidendi/kõrge esindaja aruandekohustust;

9. nõuab sidususe ja tõhususe huvides ning dubleerimise vältimiseks Lääne-Euroopa Liidu

                                               
1 Institutsioonidevaheline kokkulepe 2006/C 139/01 ja Lissaboni lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 41 lõige 3
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assamblee likvideerimist niipea, kui Lääne-Euroopa Liit on Lissaboni lepingu jõustumisel 
saanud täielikult ja lõplikult Euroopa Liidu osaks;

10. rõhutab, kui oluline on Euroopa Parlamendi osatähtsuse suurendamine NATO 
Parlamentaarses Assamblees;

11. märgib, et mitmepoolsete piirkondlike parlamentaarsete foorumite (AKV-ELi 
parlamentaarne ühisassamblee, Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarne 
assamblee, Euroopa-Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee) hulk on suurenenud 
ning nõuab põhjalikku hinnangut nende lisandväärtuse kohta ning samuti kõnealuste 
struktuuride toetamist;

12. toetab praegust tava pidada kaks korda aastas riikide ja Euroopa Parlamendi asjakohaste 
komisjonide esimeeste (liikmesriikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste 
konverents – COFACC) koosolekuid;

13. teeb ettepaneku ajakohastada praegu kaks korda aastas toimuvaid liikmesriikide 
fraktsioonide ja parlamendikomisjonide esindajate konverentse, et nad arutleksid koos 
Euroopa Parlamendi kolleegidega päevakohaste ja tulevaste probleemide üle 
rahvusvaheliste suhete valdkonnas ning määraksid konkreetsete programmide raames 
kindlaks selged eesmärgid.
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