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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– pripomína stanovisko svojho Výboru pre zahraničné veci z 22. januára 2008 
k Lisabonskej zmluve,

1. víta pokrok dosiahnutý v posledných rokoch, pokiaľ ide o rozvoj spolupráce medzi 
Európskym parlamentom a národnými parlamentmi v oblasti zahraničných vecí, 
bezpečnosti a obrany;

2. rešpektuje a podporuje ústrednú úlohu národných parlamentov v otázkach národnej 
bezpečnosti;

3. je presvedčený, že Európsky parlament má významnú doplnkovú funkciu, pokiaľ ide 
o prispievanie k vyvíjajúcej sa SZBP a EBOP a k ich kontrole, čo je funkcia, ktorú 
možno posilniť len intenzívnejšou spoluprácou s národnými parlamentmi, a to na základe 
účinnej komunikácie medzi poslancami Európskeho parlamentu a poslancami národných 
parlamentov;

4. opakuje svoje znepokojenie nad nedostatočnou parlamentnou zodpovednosťou za 
spôsoby financovania SZBP a EBOP; naliehavo požaduje lepšiu spoluprácu medzi 
Európskym parlamentom a národnými parlamentmi s cieľom dosiahnuť demokratickú 
kontrolu všetkých aspektov týchto politík1;

5. uznáva, že národné parlamenty musia hrať dôležitú úlohu pri informačnej vnútroštátnej 
diskusii o SZBP a EBOP;

6. poznamenáva, že článok 10 protokolu č. 1 k Lisabonskej zmluve o úlohe národných 
parlamentov počíta s tým, že COSAC bude organizovať medziparlamentné konferencie 
s cieľom diskutovať najmä o otázkach SZBP a EBOP;

7. zdôrazňuje, že parlament Českej republiky musí ratifikovať Lisabonskú zmluvu, aby sa 
posilnila pozícia EBOP, a najmä účasť českých ozbrojených síl v zahraničných 
operáciách; vyjadruje poľutovanie nad tým, že táto situácia na jednej strane zhoršuje 
postavenie Českej republiky ako predsedajúcej krajiny EÚ a na druhej strane oslabuje 
schopnosť EÚ vystupovať ako účinný medzinárodný aktér;

8. očakáva prevzatie väčšieho podielu vlastnej rozpočtovej a kontrolnej zodpovednosti, 
pokiaľ ide o SZBP a EBOP, len čo Lisabonská zmluva nadobudne platnosť, a najmä to, 
že sa mu bude zodpovedať podpredseda/vysoký predstaviteľ;

9. v záujme súdržnosti a účinnosti a s cieľom vyhnúť sa duplicite požaduje zrušenie 
zhromaždenia ZEÚ, len čo bude ZEÚ po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy 

                                               
1 Medziinštitucionálna dohoda 2006/C 139/01 a článok 41 ods. 3 ZEÚ zmenený a doplnený Lisabonskou 
zmluvou
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úplne a definitívne pohltená Európskou úniou;

10. zdôrazňuje význam posilnenej úlohy Európskeho parlamentu v Parlamentnom 
zhromaždení NATO;

11. upozorňuje na rastúci počet mnohostranných regionálnych parlamentných fór, ako sú 
Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ, Euro-stredomorské parlamentné 
zhromaždenie a Euro-latinskoamerické parlamentné zhromaždenie, a požaduje 
komplexné zhodnotenie ich prínosu, ako aj podporu týchto štruktúr;

12. podporuje súčasnú prax usporadúvania stretnutí predsedov príslušných výborov 
národných parlamentov a Európskeho parlamentu (COFACC) každého pol roka;

13. navrhuje, aby sa vylepšili súčasné polročné konferencie hovorcov národných 
parlamentných výborov a politických skupín tak, aby spoločne so svojimi partnermi 
v Európskom parlamente diskutovali o témach súčasného a budúceho záujmu 
v medzinárodných otázkach a stanovili jasné ciele v rámci konkrétnych programov.
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