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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokuntansa 22. tammikuuta 2008 Lissabonin sopimuksesta 
antaman lausunnon, 

1. panee tyytyväisenä merkille viime vuosina saavutetun edistyksen Euroopan parlamentin 
ja kansallisten parlamenttien yhteistyössä ulko-, turvallisuus- ja puolustusasioissa;

2. kunnioittaa ja tukee kansallisten parlamenttien keskeistä roolia kansallista turvallisuutta 
koskevissa asioissa;

3. katsoo, että Euroopan parlamentin merkittävä täydentävä tehtävä on vaikuttaa 
kehittymässä oleviin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja Euroopan turvallisuus-
ja puolustuspolitiikkaan ja valvoa niitä, ja tästä tehtävästä suoriutumista voidaan 
ainoastaan helpottaa lujittamalla yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenten tehokkaan yhteydenpidon avulla,

4. toistaa huolensa siitä, että yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä Euroopan 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoitusjärjestelyjen parlamentaarinen valvonta on 
puutteellista; kehottaa parantamaan Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
yhteistyötä, jotta näiden politiikan alojen kaikki osa-alueet saataisiin demokraattiseen 
valvontaan1;

5. tunnustaa, että kansallisilla parlamenteilla on merkittävä rooli yhteisestä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevaan 
keskusteluun vaikuttajana;

6. panee merkille, että Lissabonin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 1 kansallisten 
parlamenttien roolia koskevan 10 artiklan mukaisesti COSACin on järjestettävä 
kansainvälisiä parlamenttien välisiä kokouksia erityisesti yhteisestä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikasta ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta käytäviä 
keskusteluja varten;

7. korostaa, että Tšekin tasavallan parlamentin on ratifioitava Lissabonin sopimus Euroopan 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan aseman vahvistamiseksi ja etenkin Tšekin asevoimien 
ulkomaisiin operaatioihin osallistumisen tehostamiseksi; pitää valitettavana, että tämä 
tilanne sekä heikentää Tšekin tasavallan asemaa EU:n puheenjohtajavaltiona että 
vahingoittaa EU:n mahdollisuuksia toimia tehokkaasti kansainvälisillä näyttämöillä;

8. aikoo hoitaa Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä kasvavan yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevan oman 

                                               
1 Toimielinten välinen sopimus 2006/C 139/01 ja SEU:n 41 artiklan 3 kohta sellaisena kuin se on muutettuna 
Lissabonin sopimuksella.
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budjetti- ja valvontavastuunsa ja valvoa erityisesti komission varapuheenjohtajaa/korkeaa 
edustajaa;

9. kehottaa johdonmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi 
lakkauttamaan WEU:n edustajakokouksen heti kun WEU on kokonaan ja lopullisesti 
otettu osaksi Euroopan unionia Lissabonin sopimuksen tultua voimaan;

10. korostaa, että Euroopan parlamentin roolia Naton parlamentaarisessa yleiskokouksessa on 
tärkeää vahvistaa;

11. panee merkille kasvavan joukon monenkeskisiä alueellisia parlamentaarisia 
yhteiskokouksia (AKT–EU, Euro–Välimeri-alueen parlamentaarinen edustajakokous, 
EuroLat), ja kehottaa arvioimaan perusteellisesti niiden tuottamaa lisäarvoa sekä myös 
tukemaan kyseisiä rakenteita;

12. tukee nykyistä käytäntöä järjestää puolivuosittain kansallisten parlamenttien ja Euroopan 
parlamentin asianomaisten valiokuntien puheenjohtajien (COFACC) kokouksia;

13. ehdottaa, että kehitetään nykyisiä kansallisten parlamenttien valiokuntien ja poliittisten 
ryhmien edustajien puolivuosittaisia kokouksia, joissa he keskustelevat yhdessä Euroopan 
parlamentissa olevien kollegoidensa kanssa nykyisistä ja tulevista kansainvälisistä 
haasteista ja määrittävät selkeitä tavoitteita konkreettisten ohjelmien yhteydessä.
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