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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av yttrandet från utskottet för utrikesfrågor av den 22 januari 2008 om 
Lissabonfördraget.

1. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som har gjorts de senaste åren i utvecklingen 
av Europaparlamentets samarbete med de nationella parlamenten inom utrikesfrågor, 
säkerhet och försvar.

2. Europaparlamentet respekterar och stöder de nationella parlamentens centrala roll i 
nationella säkerhetsfrågor.

3. Europaparlamentet har en viktig kompletterande funktion när det gäller att påverka den 
nya gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) och europeiska säkerhets- och 
försvarspolitiken (ESFP) och granska dessa – en funktion som endast kan förbättras 
genom att Europaparlamentet arbetar sida vid sida med de nationella parlamenten baserat 
på en effektiv kommunikation mellan Europaparlamentets ledamöter och de nationella 
ledamöterna.

4. Europaparlamentet upprepar sin oro över den otillräckliga redovisningsskyldigheten för 
Gusps och ESFP:s finansieringsmetoder och efterlyser ett bättre samarbete mellan sig och 
de nationella parlamenten för att uppnå en demokratisk kontroll av alla aspekter av sådana 
strategier1.

5. Europaparlamentet inser att de nationella parlamenten har en viktig roll när det gäller att 
informera den nationella debatten om Gusp och ESFP. 

6. Europaparlamentet konstaterar att konferensen mellan organ för EG- och EU-frågor, 
enligt artikel 10 i protokoll nr 1 i Lissabonfördraget om de nationella parlamentens roll i 
Europeiska unionen, ska anordna ett möte mellan parlamentariska organ för att diskutera 
Gusp- och ESFP-frågor.

7. Europaparlamentet betonar behovet av att Tjeckiens parlament ratificerar 
Lissabonfördraget så att ESFP:s ställning förstärks och särskilt av att de tjeckiska militära 
styrkorna i större omfattning deltar i operationer i utlandet. Parlamentet beklagar att denna 
situation både underminerar det tjeckiska ordförandeskapets ställning och minskar 
EU:s kapacitet att agera som en effektiv internationell aktör.

8. Europaparlamentet ser fram emot att axla sitt ökade budget- och kontrollansvar med 
anknytning till Gusp och ESFP när Lissabonfördraget träder i kraft, särskilt att ställa 
vice ordföranden/den höge representanten till svars. 

                                               
1 Interinstitutionellt avtal EUT C 139, 14.6.2006, s. 1 och artikel 41.3 i EU-fördraget ändrat genom 
Lissabonfördraget.
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9. Med hänsyn till konsekvens och effektivitet och för att undvika dubbelarbete efterlyser 
Europaparlamentet en upplösning av VEU:s parlamentariska församling när 
Västeuropeiska unionen slutligen blir fullt integrerad i EU vid ikraftträdandet av 
Lissabonfördraget.

10. Europaparlamentet understryker vikten av att det får en större roll i Natos parlamentariska 
församling.

11. Europaparlamentet noterar ett ökat antal multilaterala regionala parlamentariska forum 
som den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen, den parlamentariska 
församlingen för Europa–Medelhavsområdet och den parlamentariska församlingen 
EU-Latinamerika och efterlyser en omfattande utvärdering av deras mervärde samt stöd åt 
dessa strukturer.

12. Europaparlamentet stöder den nuvarande praxisen att hålla möten två gånger om året med 
ordförandena för de berörda utskotten i de nationella parlamenten och Europaparlamentet 
(utskottsordförandekonferensen för ordförande i utskott för utrikesfrågor).

13. Europaparlamentet föreslår en modernisering av de nuvarande konferenserna som 
anordnas två gånger om året, där företrädare för de nationella parlamentsutskotten och de 
politiska partierna träffar sina motparter i Europaparlamentet, så att de diskuterar aktuella 
och framtida utrikespolitiska frågor och fastställer klara målsättningar inom ramen för 
konkreta program.
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