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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

– uwzględniając opinię Komisji Spraw Zagranicznych PE z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie traktatu z Lizbony,

1. z zadowoleniem przyjmuje poczynione w ostatnich latach postępy z zakresu rozwoju 
współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi
w dziedzinie spraw zagranicznych, bezpieczeństwa i obronności;

2. daje wyraz poszanowaniu koronnej roli parlamentów krajowych w kwestiach związanych
z bezpieczeństwem narodowym;

3. wyraża przekonanie, że działalność Parlamentu Europejskiego nacechowana jest 
dodatkową istotną rolą w zakresie czuwania nad prawidłowością WPZiB i EPBiO oraz 
ich kształtowania, która to rola wzmocniona może zostać jedynie w ramach obustronnej 
współpracy z parlamentami krajowymi, na podstawie skutecznego dialogu między 
posłami do PE a parlamentarzystami krajowymi;

4. ponownie wyraża zaniepokojenie w związku z niedostatecznym zakresem 
parlamentarnych uprawnień nadzoru nad polityką finansowania WPZiB i EPBiO; wzywa 
do zacieśnienia współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami 
krajowymi w celu zapewnienia demokratycznej kontroli wszelkich aspektów tego rodzaju 
polityki1;

5. wyraża przekonanie, że parlamenty krajowe winny odgrywać istotną rolę
w informowaniu opinii publicznej o WPZiB i EPBiO;

6. odnotowuje, że art. 10 protokołu nr 1 do traktatu z Lizbony odnoszący się do roli 
parlamentów krajowych przewiduje w szczególności organizowanie przez COSAC 
konferencji międzyparlamentarnych z zakresu kwestii związanych z WPZiB i EPBiO;

7. uważa, że Parlament Republiki Czeskiej powinien ratyfikować traktat lizboński, by 
zwiększyć znaczenie EPBiO, a w szczególności poprawić udział czeskich sił zbrojnych
w operacjach zagranicznych; wyraża żal, że sytuacja ta pogarsza pozycję Republiki 
Czeskiej jako kraju sprawującego prezydencję UE oraz pomniejsza zdolność UE do 
podejmowania działań w charakterze skutecznego podmiotu działającego na scenie 
międzynarodowej;

8. oczekuje na rychłe rozszerzenie zakresu uprawnień do nadzoru i kontroli budżetowej 
WPZiB i EPBiO z chwilą wejścia w życie traktatu z Lizbony, w szczególności
w odniesieniu do odpowiedzialności wiceprezydenta/wysokiego przedstawiciela;

                                               
1 Porozumienie międzyinstytucjonalne 2006/C 139/01 oraz art. 41 ust. 3 Traktatu o UE zmienione tratatem z 
Lizbony.
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9. ze względu na potrzebę zapewnienia spójności i wydajności, a także uniknięcia 
powielania uprawnień, wzywa do zakończenia działalności Zgromadzenia Unii 
Zachodnioeuropejskiej z chwilą pełnego i ostatecznego włączenia jej w ramy Unii 
Europejskiej oraz wejścia w życie traktatu z Lizbony;

10. podkreśla wagę zawiązania wzmocnionej współpracy pomiędzy Parlamentem 
Europejskim a Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO;

11. odnotowuje zwiększającą się liczbę wielostronnych regionalnych forów parlamentarnych, 
takich jak Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE, EMPA czy też EUROLAT,
i wzywa do przeprowadzenia szerokiej analizy zapewnianej przez nie wartości dodanej, 
jak również do wspierania tych struktur;

12. wyraża swoje poparcie dla praktykowanego obecnie organizowania w dwuletnich 
odstępach czasu wspólnych posiedzeń przewodniczących odnośnych komisji 
parlamentów krajowych i Parlamentu Europejskiego (COFACC);

13. proponuje usprawnienie organizowanych obecnie co dwa lata konferencji rzeczników 
krajowych komisji parlamentarnych i grup politycznych w celu omawiania wspólnie
z posłami do PE obecnych i przyszłych kwestii związanych ze sprawami 
międzynarodowymi oraz określenia jasnych celów w ramach konkretnych programów.
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