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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

Felépítés

1. megjegyzi, hogy a Lisszaboni Szerződés az Unió külső fellépései tekintetében alapvető 
szerkezeti módosításokat tesz az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez 
(2004) képest oly módon, hogy az EU külső fellépésére vonatkozó általános 
rendelkezéseket, a közös kül- és biztonságpolitikára (KKBP) vonatkozó különleges 
rendelkezéseket, valamint a közös biztonsági és védelmi politikára (EBVP) vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazó Európai Unióról szóló Szerződés V. címét elválasztja az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés ötödik részétől, amely az Unió külső 
fellépéseire, a közös kereskedelempolitikára, a harmadik országokkal folytatott 
együttműködésre és a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó általános 
rendelkezéseket, a korlátozó intézkedéseket, a nemzetközi egyezményeket, a nemzetközi 
szervezetekkel, harmadik országokkal és az EU-delegációkkal fenntartott kapcsolatokat 
valamint a szolidaritási záradékot tartalmazza.

2. ezért hangsúlyozza, hogy a két módosított szerződés azonos jogi erejű, illetve az 
egységesség és jobb értehetőség érdekében azt javasolja, hogy ezeket mindig együttesen 
értelmezzék;

Tartalom

3. megjegyzi, hogy a Lisszaboni Szerződés – a szerkezeti különbségek ellenére – tartalmát 
tekintve igen hasonlít a 2004-es alkotmányszerződéshez, valamint hogy az új alkotmány, 
különösen az Unió nemzetközi kapcsolatait tekintve, a hatályban lévő rendelkezések 
vonatkozásában jelentős előrelépést jelent;

4. határozottan üdvözli az új szerződést, mivel az erősíti az Unió nemzetközi profilját, 
valamint növeli képességét a nemzetközi ügyekben történő hatékonyabb fellépésre; 
rámutat, hogy a Lisszaboni Szerződés:

– előtérbe helyezi az Unió értékeit és céljait, valamint pontosítja hatásköreit;
– kötelező erejűvé teszi az Alapjogi Chartát, és lehetővé teszi, hogy az EU az emberi 

jogokról és alapvető szabadságjogokról szóló európai egyezményhez (ECHR)1

csatlakozzon;
– megerősíti, hogy a jövőbeni bővítések alkalmával a koppenhágai kritériumokat 

figyelembe kell venni;

– határozott jogalapot biztosít a szomszédsági politikára;

– az Unió egészét különálló jogi személyként határozza meg;

– az egymással történő konzultációra és az egymás iránti szolidaritás vállalására 
                                               
1 A 2004-es alkotmányos szerződéstől eltérően, az ECHR-hez történő csatlakozáshoz egyhangú megállapodásra 
kell jutni.
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kötelezi a tagállamokat; 

– bevezeti a minősített többséggel történő szavazás egyszerű intézményét a KKBP-re 
vonatkozó tanácsi döntéshozatal esetén, valamint a konstruktív tartózkodás 
lehetőségét1;

– a minősített többséggel történő szavazás további kiterjesztését teszi lehetővé a 
jövőben (a védelem területén kívül eső határozatok esetében), amennyiben az 
Európai Tanács egyhangúlag eljárva így határoz;

– egyszerűsíti a (legalább kilenc tagállam közötti) megerősített együttműködést a 
KKBP területén;

– létrehozza az Európai Tanács elnöki hivatalát, amely az Unió külső képviseletét látja 
el a KKBP területén elnöki szinten és minőségben;

– létrehozza az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselői hivatalát, amely 
egyben az Európai Bizottság alelnöki, valamint a külügyminiszterek tanácsának 
elnöki posztja is, és amely irányítja a KKBP-t és az EBVP-t, hozzájárul a politika 
kidolgozásához és biztosítja az Unió külső fellépései közötti összhangot;

– a főképviselő segítésére létrehozza az európai külügyi szolgálatot (EKSZ), amelynek 
személyzete a Bizottság és a Tanács Főtitkársága és a nemzeti diplomáciai 
szolgálatok munkatársaiból kerülne ki;

– megerősíti az Európai Parlament költségvetési hatáskörét valamennyi uniós kiadás 
felett, ideértve az EKSZ-t is, egyenlő szintre helyezve a Parlamentet és Tanácsot;

– együttdöntési hatáskörrel ruházza fel a Parlamentet a közös kereskedelmi politika 
területén;

– a Tanács és a Parlament jóváhagyási joga tekintetében a minősített többséggel 
történő szavazás használatát kiterjeszti valamennyi, az EU által aláírt nemzetközi 
egyezményre azokon a területeken, amelyekre a rendes jogalkotási eljárás 
vonatkozik, illetve amelyeken a külön jogalkotási eljáráshoz a belügyek 
vonatkozásában a Parlament jóváhagyása szükséges;

– új jogalapként szolgál a harmadik országoknak nyújtandó sürgős pénzügyi 
támogatást, a humanitárius segítségnyújtást, a nem állami, illetve államisággal nem 
rendelkező entitásokkal szembeni szankciókat, az űrpolitikát, az energiaellátás 
biztonságát, az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, a nemzetközi terrorizmus 
megelőzését és a személyes adatvédelmet érintő eszközök és politikák terén;

5. üdvözli továbbá a közös biztonság- és védelempolitika az alábbiakra kiterjedő jelentős 
reformját:

– valamennyi tagállam2 polgári és katonai képességeinek, ideértve a többnemzetiségű 
haderőt is, az EBVP számára történő rendelkezésre bocsátása, fenntartva annak 

                                               
1 A KKBP-t illetően a minősített többséggel történő szavazás az EU-Szerződés 15b cikke (2) bekezdése, 
28.cikke (3) bekezdése, 28d cikke (2)bekezdése és 28e cikke (2-3) bekezdése esetén alkalmazandó.
2 Dánia kivételével.
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lehetőségét, hogy a tagállamok egy csoportját bízzák meg a feladatok 
végrehajtásával;

– állandó strukturált együttműködés biztosítása a védelem területén a katonailag 
fejlettebb és a politikailag erre hajlandó tagállamok között a legnagyobb 
követelményeket támasztó missziókban;

– a katonai képességek fokozatos javítása iránti elkötelezettség;

– az Európai Védelmi Ügynökség szerepének kiterjesztése;

– a tagállamok kötelezése arra, hogy segítséget nyújtsanak a megtámadott 
tagállamoknak (bizonyos tagállamok semlegességének vagy NATO-tagságának 
sérelme nélkül);

– a célkitűzések („petersbergi feladatok”) kiterjesztése a terrorizmus elleni 
küzdelemre; 

– a kölcsönös szolidaritás hangsúlyozása terrorista fenyegetés vagy támadás, illetve 
természeti katasztrófa esetén;

6. sajnálattal tapasztalja azonban, hogy a kormányközi konferencián egyes tagállamok 
nyilvánvalóan nehezen tudtak dönteni a következő kérdésekben: a) merev határvonalat 
kell-e húzni egyrészt a KKBP és az EBVP, másrészt az Unió külső fellépésének egyéb 
aspektusai között; b) tompítani kell-e annak az elvi döntésnek a gyakorlati hatásait, amely 
szerint közös politikákat és egyesített forrásokat kell létrehozni e területen; c) szigorúan 
kell-e korlátozni a Bizottság és a Parlament politika szerepét, illetve az Európai Bíróság 
igazságszolgáltatási szerepét1;

7. különösen sajnálatosnak tartja az EU-Szerződés 25a. cikkét, amelynek értelmében a 
személyes adatok biztonságpolitika keretében történő feldolgozását a Tanács által, a 
Parlament bevonása és az EU-bíróságok felügyelete nélkül hozott szabályok irányítják;

8. ennek kapcsán kiemeli a kormányközi konferencia 13. nyilatkozatát, amely szerint a 
KKBP rendelkezései nem érintik a tagállamok jelenlegi felelősségét saját külpolitikájuk 
kialakításában és folytatásában, sem a harmadik országokban és nemzetközi 
szervezetekben fenntartott nemzeti képviseletüket, így az ENSZ Biztonsági Tanácsának 
tagjaként rájuk háruló elsődleges felelősséget sem;

9. kiemeli továbbá a 14. nyilatkozatot, amely szerint a KKBP nem érinti az egyes 
tagállamok meglévő jogalapját, felelősségét és hatáskörét, hogy saját külpolitikát 
folytassanak; valamint sajnálatosnak tartja azt az egyaránt felesleges és félrevezető 
kijelentést, hogy az új KKBP rendelkezései nem adnak új jogköröket a Bizottságnak 
határozatok kezdeményezésére, sem megnövelt szerepet a Parlamentnek;

10. ugyanígy kiemeli a 24. nyilatkozatot, amely minimálisra kívánja csökkenteni az Unió 
nemzetközi jogi jogállásának emelésére irányuló határozat hatását;

                                               
1 Az Európai Bíróságnak is van szerepe a KKBP-hoz tartozó kérdések elkülönítésében (EU-Szerződés 25b. 
cikke), a szankciók jogosságának megítélésében (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 240a. cikke) és a 
nemzetközi megállapodások összeegyeztethetőségéről szóló vélemények kiadásában (az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 188n. cikke).
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Végrehajtás

11. megállapítja, hogy a 12. nyilatkozat szerint „megfelelő módon kapcsolatba lépnek” a 
Parlamenttel, amikor a Bizottság elnökének egyetértésével az Európai Tanács kinevezi 
majd a Szerződés 2009. január 1-jei tervezett hatálybalépését követő első Főképviselőt; 
hangsúlyozza, hogy ezen ideiglenes kinevezés esetében teljes mértékben tiszteletben kell 
tartani az EU-Szerződés 9e. cikkének szellemét (mivel az EU-Szerződés 9d. cikk (7) 
bekezdése szerint normális esetben a Parlament hozzájárulására van szükség a teljes 
Bizottság kinevezéséhez, ideértve a főképviselőt is); elvárja tehát, hogy az első kinevezés 
kapcsán teljes mértékben konzultáljanak vele;

12. üdvözli az EU-Szerződés 21. cikkét, amely szerint a főképviselő konzultál az Európai 
Parlamenttel a KKBP és az EBVP fő szempontjairól és alapvető választásairól, 
tájékoztatja a Parlamentet e politikák alakulásáról; és gondoskodik a Parlament 
álláspontjának megfelelő figyelembe vételéről; továbbá vállalja, hogy teljes mértékben 
érvényesíti a Parlament konzultációs jogkörét és előmozdítja a módszeres ellenőrzés 
lehetőségét az Unió kül-, biztonság- és védelmi politikáinak és fellépéseinek 
kialakításában és végrehajtásában, a költségvetési hatáskör teljes gyakorlásával;

13. e tekintetben sürgeti, hogy az Európai Parlament által a Tanácsnak a biztonsági és 
védelmi politika területével kapcsolatos érzékeny információihoz való hozzáférésről 
szóló, 2002. november 20-án elfogadott intézményközi megállapodást az új Szerződés 
fényében vizsgálják felül;

14. hangsúlyozza az Európai Védelmi Ügynökség demokratikus elszámoltathatóságának és 
tevékenységei átláthatóságának fontosságát;

15. A KKBP és az EBVP Lisszaboni Szerződés által nyújtott új lehetőségei fényében sürgeti 
az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek illetékes bizottságai közötti szorosabb 
együttműködést, ideértve a nem uniós NATO-tagállamokból származó parlamenti 
megfigyelőket a NATO Parlamenti Közgyűlésének tagjaival együtt; javasolja továbbá, 
hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével szűnjön meg a Nyugat-Európai Unió 
Parlamenti Közgyűlése;

16. sajnálatát fejezi ki az EU-Szerződés 28. cikkében az EBVP tevékenységeinek gyors, az 
EU költségvetésén kívül történő finanszírozására lefektetett eljárás szükségtelen 
bonyolultsága miatt; hangsúlyozza, hogy a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodást, valamint az ebben meghatározott, a Tanács és a Parlament 
közötti strukturált párbeszédet teljes mértékben be kell tartani;

17. az európai külügyi szolgálat létrehozása kapcsán:

– megjegyzi, hogy az EU-Szerződés 13a. cikkének (3) bekezdése szerint a 
Parlamenttel konzultálni kell az EKSZ létrehozása kapcsán, és emlékeztet rá, hogy 
már folyamatban van egy jelentés elkészítése e kérdésben;

– megjegyzi, hogy a 15. nyilatkozat értelmében az EKSZ előkészítését a Szerződés 
aláírását követően meg kell kezdeni; felszólítja a Tanácsot, hogy vonja be a 
Parlamentet az előkészítő munkába; valamint felszólítja a Tanácsot, a Bizottságot és 
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a tagállamokat, hogy legkésőbb 2008 júliusáig terjesszék elő javaslataikat;

– hangsúlyozza, hogy az EKSZ-nek szakmai jellegű, állandó diplomáciai szolgálattá 
kell válnia, amely képes ténylegesen hozzájárulni az Unió külső fellépését érintő 
célkitűzések eléréséhez, és képes hatékonyan támogatni a főképviselő munkáját; 

– aláhúzza, hogy az EKSZ-nek szervesen kapcsolódnia kell a Bizottság már létező 
külső delegációihoz, és hogy az EKSZ-t az EU költségvetéséből kell finanszírozni;
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