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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

Opzet

1. neemt nota van het feit dat, wat het externe optreden van de Unie betreft, de opzet van het 
Verdrag van Lissabon op een aantal belangrijke punten verschilt van die van het Verdrag 
tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (2004) doordat Titel V van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie - met daarin algemene bepalingen betreffende het externe 
optreden van de Unie, specifieke bepalingen betreffende het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en bepalingen betreffende het 
gemeenschappelijk veiligheids en defensiebeleid (GVDB) - wordt losgekoppeld van Deel 
V van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - met daarin algemene 
bepalingen betreffende het externe optreden van de Unie, het gemeenschappelijk
handelsbeleid, samenwerking met derde landen en humanitaire hulp, restrictieve 
maatregelen, internationale overeenkomsten, betrekkingen met internationale organisaties 
en derde landen en EU-delegaties, en de solidariteitsclausule;

2. benadrukt derhalve dat de twee gewijzigde Verdragen dezelfde juridische waarde hebben 
en beveelt met het oog op coherentie en begrijpelijkheid aan ze altijd samen te 
interpreteren;

Inhoud

3. neemt nota van het feit dat, ondanks de verschillen in opzet, het Verdrag van Lissabon en 
het grondwettelijk verdrag van 2004 sterk op elkaar lijken en dat, met name wat de 
internationale betrekkingen van de Unie betreft, het nieuwe Verdrag een duidelijke 
verbetering is ten opzichte van de regelingen die op dit moment van kracht zijn;

4. is derhalve uitermate verheugd over het nieuwe Verdrag omdat het de aanwezigheid van 
de Unie op het internationale toneel en haar vermogen om in de wereld doeltreffend op te 
treden, vergroot; wijst erop dat het Verdrag van Lissabon:

– de waarden en doelstellingen van de Unie onderstreept, en haar bevoegdheden 
verduidelijkt,

– het Handvest van de grondrechten bindend maakt en de Unie in staat stelt toe te 
treden tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (ECHR)1,

– bevestigt dat de criteria van Kopenhagen bij toekomstige uitbreidingen van 
toepassing zijn,

– het nabuurschapsbeleid expliciet een rechtsgrondslag geeft,

                                               
1 Anders dan krachtens het grondwettelijk verdrag van 2004 het geval was, is voor toetreding tot het ECHR nu 
eenparigheid van stemmen vereist. 
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– één rechtspersoonlijkheid voor de Unie als geheel creëert,

– de lidstaten verplicht elkaar te raadplegen en onderlinge solidariteit te betrachten,

– voor GBVB-beslissingen in de Raad een bescheiden element van stemming met 
gekwalificeerde meerderheid (GM-stemming) introduceert, parallel aan de 
mogelijkheid van constructieve onthouding1,

– voorziet in een verdere uitbreiding van GM-stemming in de toekomst (voor besluiten 
op andere gebieden dan defensie), wanneer de Europese Raad daartoe met 
éénparigheid van stemmen besluit,

– versterkte samenwerking (door ten minste negen lidstaten) op het gebied van het 
GBVB mogelijk maakt,

– de functie van voorzitter van de Europese Raad in het leven roept, die op zijn of haar 
niveau en in die hoedanigheid voor de externe vertegenwoordiging van de Unie op 
het gebied van het GBVB zorgdraagt,

– de zware functie van hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken 
en veiligheidsbeleid creëert, die zowel ondervoorzitter van de Europese Commissie 
zal zijn, alsook voorzitter van de Raad van ministers van Buitenlandse Zaken, en die 
het GBVB en het GVDB zal leiden, tot beleidsontwikkeling zal bijdragen en voor 
consistentie van het externe optreden van de Unie zal zorgdragen,

– een Europese dienst voor extern optreden in het leven roept om de hoge 
vertegenwoordiger bij te staan; deze dienst is samengesteld uit ambtenaren van de 
Commissie, het secretariaat-generaal van de Raad en de nationale diplomatieke 
diensten,

– de begrotingsbevoegdheden van het Europees Parlement ten aanzien van alle EU-
uitgaven, met inbegrip van de Europese dienst voor extern optreden, vergroot en op 
gelijk niveau brengt met die van de Raad,

– het Parlement medebeslissingsbevoegdheid geeft op het gebied van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid,

– het gebruik van GM-stemming in de Raad en het instrument van goedkeuring van het 
Parlement uitbreidt tot alle internationale overeenkomsten die de EU sluit op 
gebieden waar de gewone wetgevingsprocedure van toepassing is of waar de speciale 
wetgevingsprocedure goedkeuring van het Parlement vereist voor interne zaken,

– een nieuwe rechtsgrondslag vaststelt voor instrumenten of maatregelen in verband 
met urgente financiële steun voor derde landen, humanitaire hulp, sancties tegen 
particuliere entiteiten, het ruimtebeleid, veiligheid van de energievoorziening, 
bestrijding van klimaatverandering, preventie van internationaal terrorisme en 
bescherming van persoonsgegevens;

                                               
1 Wat het GBVB betreft, geldt GM-stemming in het geval van de artikelen 15 ter, lid 2, 28, lid 3, 28 D, lid 2, en 
28 E, de leden 2 en 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
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5. is daarnaast verheugd over de hervorming van het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid, dat:

– civiele en militaire vermogens van alle lidstaten1, met inbegrip van multinationale 
troepenmachten, ter beschikking stelt van het GVDB, met de mogelijkheid om de 
uitvoering van missies aan een groep lidstaten toe te vertrouwen,

– voorziet in permanente gestructureerde samenwerking op defensiegebied tussen die
lidstaten die over de militaire vermogens en de politieke wil beschikken voor het 
uitvoeren van de meest veeleisende taken,

– zich ertoe verbindt de militaire vermogens geleidelijk te verbeteren,

– de rol van het Europees Defensieagentschap uitbreidt,

– de lidstaten ertoe verplicht elkaar te helpen in het geval van een aanval op één van 
hen (onverminderd de neutraliteit van bepaalde lidstaten of het lidmaatschap van de 
NAVO van andere),

– de doelstellingen (de 'Petersbergtaken') opwaardeert en uitbreidt met de strijd tegen 
het terrorisme,

– hamert op wederzijdse solidariteit in het geval van een terroristische dreiging of 
aanval, of een natuurramp;

6. betreurt evenwel het feit dat sommige lidstaten in de IGC hun uiterste best hebben gedaan
om: a) een rigide scheiding aan te brengen tussen het GBVB en het GVDB enerzijds en 
andere aspecten van het externe optreden van de Unie anderzijds, b) de praktische 
gevolgen van het besluit om in theorie gemeenschappelijk beleid op dit vlak te 
ontwikkelen en hun vermogens en middelen te poolen, af te zwakken, en c) de politieke 
rol van de Commissie en het Parlement en de gerechtelijke taak van het Europees Hof 
van Justitie te beperken2;

7. betreurt met name de invoeging van artikel 25 bis, dat bepaalt dat voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van het veiligheidsbeleid regels gelden die uitsluitend 
door de Raad worden vastgesteld, zonder betrokkenheid van het Parlement of toezicht
door de rechtbanken van de EU;

8. wijst in dit verband op Verklaring nr. 13 van de IGC, waarin staat dat de GBVB-
bepalingen geen gevolgen hebben voor de huidige verantwoordelijkheden van de 
lidstaten voor het formuleren en voeren van hun buitenlands beleid, noch voor hun 
nationale vertegenwoordiging in derde landen en internationale organisaties, in het 
bijzonder verantwoordelijkheden van leden van de VN-Veiligheidsraad;

9. wijst verder op Verklaring nr. 14 van de IGC, waarin staat dat het GBVB geen gevolgen 
                                               
1 Met uitzondering van Denemarken.
2 Het Europees Hof van Justitie komt een rol toe bij het uitoefenen van toezicht op de grens tussen GBVB- en 
niet-GBVB-kwesties (artikel 25 ter van het Verdrag betreffende de Europese Unie), het uitoefenen van toezicht 
op de wettigheid van sancties (artikel 240 bis van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) en 
het uitbrengen van adviezen betreffende de verenigbaarheid van internationale overeenkomsten (artikel 188 N 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).
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heeft voor de bestaande rechtsgrondslag, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
elke lidstaat betreffende zijn eigen buitenlands beleid, en betreurt ten zeerste de gratuite 
en misleidende verklaring dat de nieuwe GBVB-bepalingen geen nieuwe bevoegdheden 
aan de Commissie geven om besluiten te initiëren en de rol van het Parlement niet 
vergroten;

10. wijst eveneens op Verklaring nr. 24, die de gevolgen beoogt te minimaliseren van het 
besluit om de juridische status van de Unie in internationaal recht op te waarderen;

Implementatie

11. neemt nota van het feit dat overeenkomstig Verklaring nr. 12 'passende contacten' met het 
Parlement zullen worden gelegd over de benoeming, door de Europese Raad, met 
instemming van de voorzitter van de Commissie, van de eerste hoge vertegenwoordiger, 
zodat deze zijn mandaat op 1 januari 2009, de vermoedelijke datum van inwerkingtreding 
van het Verdrag, kan beginnen; benadrukt dat de geest van artikel 9 E van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie volledig moet worden gerespecteerd in het geval van deze 
interim-benoeming (waarbij, overeenkomstig artikel 9 D, lid 7, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, het Parlement het recht van goedkeuring van de 
benoeming van de hele Commissie, inclusief de hoge vertegenwoordiger, zou hebben); 
geeft derhalve aan dat het verwacht volledig over deze eerste benoeming te worden 
geraadpleegd; 

12. is verheugd over artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie waarin wordt 
bepaald dat de hoge vertegenwoordiger het Europees Parlement regelmatig raadpleegt 
over de voornaamste aspecten en de fundamentele keuzen op het gebied van het GBVB 
en het GVDB, en informeert over de ontwikkeling van de beleidsmaatregelen, en erop 
toeziet dat de opvattingen  van het Europees Parlement naar behoren in aanmerking 
worden genomen; belooft in dit verband zijn raadplegende bevoegdheden volledig te 
zullen uitoefenen en versterkt stelselmatige toezicht op de formulering en implementatie 
van het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid en -acties te zullen ontwikkelen, met 
volledige benutting van zijn bevoegdheden op begrotingsvlak;

13. dringt er in dit verband met klem op aan het Interinstitutioneel Akkoord van 20 november 
2002 over de toegang van het Europees Parlement tot gevoelige gegevens van de Raad op 
het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid te herzien in het licht van het nieuwe 
Verdrag;

14. beklemtoont het belang van het waarborgen van democratische verantwoording en 
transparantie van de activiteiten van het Europees Defensieagentschap;

15. streeft in het licht van het nieuwe potentieel van het GBVB en het GVDB krachtens het 
Verdrag van Lissabon naar nauwere samenwerking tussen de relevante commissies van 
het Europees Parlement en de nationale parlementen, met inbegrip van parlementaire 
waarnemers van niet-EU NAVO-leden, met leden van de parlementaire vergadering van 
de NAVO; stelt daarnaast voor de parlementaire vergadering van de West-Europese Unie 
op het moment van inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op te heffen;

16. betreurt de onnodige complexiteit van de regelingen in artikel 28 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie voor wat de snelle financiering van GVDB-activiteiten 
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buiten de EU-begroting om betreft; dringt met klem aan op volledige implementatie van 
het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 over de begrotingsdiscipline en de 
verbetering van de begrotingsprocedure, alsmede de daarin voorziene gestructureerde 
dialoog tussen de Raad en het Parlement;

17. wat de oprichting van de Europese dienst voor extern optreden betreft:

– wijst erop dat het Parlement overeenkomstig artikel 13 bis, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie het recht heeft over de oprichting van deze Europese 
dienst te worden geraadpleegd, en herinnert eraan dat het reeds bezig is met het 
opstellen van een verslag hierover,

– wijst erop dat overeenkomstig Verklaring nr. 15 de voorbereidingen voor de 
oprichting van de Europese dienst voor extern optreden moeten beginnen zodra het 
Verdrag is getekend; verzoekt de Raad het Parlement bij deze voorbereidende 
werkzaamheden te betrekken; verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten 
daarnaast hun voorstellen uiterlijk juli 2008 te presenteren,

– wijst erop dat het belangrijk is dat de Europese dienst voor extern optreden een 
professionele, permanente diplomatieke dienst wordt die in staat is daadwerkelijk een 
bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het externe 
optreden van de Unie en het werk van de hoge vertegenwoordiger doeltreffend te 
steunen,

– onderstreept dat het belangrijk is dat de Europese dienst voor extern optreden 
organisatorisch aan de bestaande externe delegaties van de Commissie gekoppeld is 
en met middelen van de EU-begroting gefinancierd wordt.
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