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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

Struktura

1. ugotavlja, da v zvezi z zunanjepolitičnim delovanjem Unije lizbonska pogodba prinaša 
večje strukturne spremembe kot Pogodba o ustavi za Evropo (2004) s tem, da ločuje 
naslov V Pogodbe o Evropski Uniji – ta vsebuje splošne določbe o zunanjepolitičnem 
delovanju Unije, posebne določbe o skupni zunanji in varnostni politiki ter določbe o 
evropski obrambni in varnostni politiki – od petega dela Pogodbe o delovanju Evropske 
unije – ta vsebuje splošne določbe o zunanjepolitičnem delovanju Unije, skupni 
trgovinski politiki, sodelovanju s tretjimi državami in humanitarni pomoči, omejevalnih 
ukrepih, mednarodnih sporazumih, odnosih z mednarodnimi organizacijami in tretjimi 
državami ter delegacijah EU in pa o solidarnostni klavzuli;

2. zato poudarja, da imata spremenjeni pogodbi enako pravno veljavnost, in svetuje, da bi ju 
bilo treba zaradi doslednosti in razumevanja vedno razlagati skupaj;

Vsebina

3. ugotavlja, da je lizbonska pogodba, kljub strukturnim razlikam, po vsebini zelo podobna 
ustavni pogodbi iz leta 2004 in da ta nova pogodba, zlasti kar zadeva mednarodne odnose 
Unije, zelo izboljšuje trenutno veljavno ureditev;

4. zato pozdravlja novo pogodbo, saj služi dvigovanju mednarodne prepoznavnosti Unije in 
krepi njene zmogljivosti za učinkovito ukrepanje v svetovnih zadevah; poudarja, da bi 
lizbonska pogodba

– izpostavila vrednote in cilje Unije ter pojasnila njene pristojnosti;

– Listino o temeljnih pravicah spremenila v obvezujoč dokument in omogočila Uniji, 
da pristopi k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin1;

– določila, da bo treba pri prihodnjih širitvah upoštevati köbenhavnska merila;

– zagotovila izrecno pravno podlago za sosedsko politiko;

– uvedla eno samo pravno osebnost za Unijo kot celoto;

– obvezala države članice, da se medsebojno posvetujejo in izkazujejo vzajemno 
solidarnost; 

– uvedla skromen element glasovanja s kvalificirano večino pri odločanju o skupni 
zunanji in varnostni politiki v Svetu, skupaj z možnostjo konstruktivne vzdržanosti 

                                               
1 Za razliko od ustavne pogodbe iz leta 2004, bo sedaj za pristop k Evropski konvenciji o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin potrebno soglasje.
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pri glasovanju1;

– omogočila nadaljnjo razširitev glasovanja s kvalificirano večino v prihodnosti (za 
odločitve, ki ne sodijo na področje obrambe), če bo Evropski svet tako soglasno 
odločil;

– olajšala okrepljeno sodelovanje (vsaj devetih držav članic) pri skupni zunanji in 
varnostni politiki;

– oblikovala urad predsednika Evropskega sveta, ki bo v tem svojstvu in na svoji ravni 
zagotavljal predstavljanje Unije navzven pri zadevah, ki se nanašajo na skupno 
zunanjo in varnostno politiko;

– oblikovala močan urad visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, ki bi bil podpredsednik Evropske komisije, pa tudi predsednik Sveta 
ministrov za zunanje zadeve, in bi vodil skupno zunanjo in varnostno politiko ter 
evropsko varnostno in obrambno politiko, prispeval k razvoju politik in zagotavljal 
doslednost zunanjega delovanja Unije;

– vzpostavila Evropsko službo za zunanjepolitično delovanje (EEAS), da bi pomagala 
visokemu predstavniku, v njej pa bi delovalo osebje iz Komisije, sekretariata Sveta 
in nacionalnih diplomatskih služb;

– okrepila proračunske pristojnosti Evropskega parlamenta pri vseh izdatkih EU, 
vključno z Evropsko službo za zunanjepolitično delovanje, s čimer bi Parlament 
postal enakopraven s Svetom;

– dala Parlamentu pristojnost soodločanja na področju skupne trgovinske politike;

– razširila uporabo glasovanja s kvalificirano večino v Svetu in pravico Parlamenta, da 
daje soglasje k vsem mednarodnim sporazumom, ki jih EU sklene na področjih, za 
katere velja bodisi redni zakonodajni postopek bodisi posebni zakonodajni postopek, 
kjer je potrebna odobritev Evropskega parlamenta v zvezi z notranjimi zadevami;

– zagotovila novo pravno podlago za instrumente ali politike, povezane z nujno 
finančno podporo za tretje države, humanitarno pomočjo, sankcijami proti 
nedržavnim akterjem, politiko o vesolju, zanesljivostjo oskrbe z energijo, bojem proti 
podnebnim spremembam, preprečevanjem mednarodnega terorizma in varstvom 
osebnih podatkov;

5. poleg tega pozdravlja večjo reformo skupne varnostne in obrambne politike, ki zajema:

– namenjanje civilnih in vojaških zmogljivosti vseh držav članic2, tudi večnacionalnih 
sil, za evropsko varnostno in obrambno politiko, z možnostjo, da se izvršitev nalog 
zaupa skupini držav članic;

– zagotavljanje stalnega strukturiranega sodelovanja na področju obrambe med tistimi 
državami članicami, ki imajo vojaške zmogljivost in so politično pripravljene, za 

                                               
1 Kar zadeva skupno zunanjo in varnostno politiko, se glasovanje s kvalificirano večino uporablja v primeru 
členov 15b(2), 28(3), 28d(2) in 28e(2-3) Pogodbe o EU.
2 Z izjemo Danske.
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najzahtevnejše misije;

– obvezo za postopen napredek vojaških zmogljivosti;

– širitev vloge Evropske obrambne agencije;

– dolžnost držav članic, da pomagajo drugim državam članicam, ki so napadene (brez 
poseganja v nevtralnost nekaterih držav članic ali članstvo drugih v Natu);

– posodabljanje ciljev (petersberške naloge), da bi vključevali boj proti terorizmu;

– vztrajanje pri medsebojni solidarnosti v primeru teroristične grožnje ali napada 
oziroma naravne nesreče;

6. vseeno z obžalovanjem opaža, da so nekatere države članice na medvladni konferenci 
imele očitne težave z: (a) vzpostavitvijo toge razmejitve med skupno zunanjo in 
varnostno politiko ter evropsko varnostno in obrambno politiko na eni strani in ostalimi 
vidiki zunanjega delovanja Unije na drugi strani, (b) soočanjem s praktičnimi 
posledicami odločitve – v teoriji – o razvoju skupnih politik in združevanju sredstev na 
tem področju ter (c) s strogim omejevanjem politične vloge Komisije in Parlamenta ter 
sodne vloge Sodišča Evropskih skupnosti1;

7. zlasti obžaluje člen 25a Pogodbe o EU, ki predvideva, da bi obdelovanje podatkov na 
področju varnostne politike urejala pravila, ki jih določi Svet, brez sodelovanja 
Parlamenta ali nadzora Sodišč EU;

8. v zvezi s tem opozarja na izjavo št. 13 medvladne konference, ki navaja, da določbe 
skupne zunanje in varnostne politike ne vplivajo na sedanje pristojnosti držav članic 
glede oblikovanja in izvajanja njihove zunanje politike niti glede njihovih nacionalnih 
predstavništev v tretjih državah in mednarodnih organizacijah – zlasti osnovne 
obveznosti držav članic varnostnega sveta Združenih narodov;

9. poleg tega opozarja na izjavo št. 14, v kateri je navedeno, da skupna zunanja in varnostna 
politika ne bo vplivala na obstoječo pravno podlago, odgovornosti in pristojnosti držav 
članic, kar zadeva njihovo zunanjo politiko; močno obžaluje izjavo, ki je bila hkrati 
neupravičena in zavajajoča, da nove določbe o skupni zunanji in varnostni politiki 
Komisiji ne podeljujejo novih pristojnosti za predlaganje odločitev in ne povečujejo 
vloge Parlamenta;

10. podobno ugotavlja, da poskuša izjava št. 24 zmanjšati posledice odločitve o izboljšanju 
pravnega položaja Unije v mednarodnem pravu;

Izvajanje

11. ugotavlja, da bodo v skladu z izjavo št. 12 s Parlamentom navezani „ustrezni stiki“ o tem, 
da bo Evropski svet z odobritvijo predsednika Komisije imenoval prvega visokega 
predstavnika, ki bo prevzel funkcijo na predvideni datum začetka veljavnosti pogodbe, 1. 

                                               
1 Sodišče ima vlogo pri nadzorovanju meje med zadevami, ki sodijo v skupno zunanjo in varnostno politiko, in 
tistimi izven nje (člen 25b Pogodbe o EU), pri pregledovanju zakonitosti sankcij (člen 240a Pogodbe o delovanju 
Evropske unije) ter pri pripravljanju mnenj o skladnosti mednarodnih sporazumov (člen 188n Pogodbe o 
delovanju Evropske unije).
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januarja 2009; vztraja, da bi bilo treba v primeru tega začasnega imenovanja v celoti 
uporabljati duh člena 9e Pogodbe o EU (s čimer bi, v skladu s členom 9d(7) Pogodbe o 
EU, Parlament običajno imel pravico do odobritve imenovanja celotne Komisije, tudi 
visokega predstavnika); zato opozarja, da pričakuje, da bo v celoti zaprošen za mnenje o 
tem prvem imenovanju;

12. pozdravlja člen 21 Pogodbe o EU, ki določa, da se visoki predstavnik posvetuje z 
Evropskim parlamentom o glavnih vidikih in temeljnih usmeritvah skupne zunanje in 
varnostne politike ter evropske varnostne in obrambne politike, ga obvešča o razvoju teh 
politik in zagotavlja, da se stališča Parlamenta ustrezno upoštevajo; poleg tega se 
obvezuje, da bo v celoti uveljavil svoje pristojnosti posvetovanja in razvil okrepljen, 
sistematičen nadzor oblikovanja in izvajanja zunanjih, varnostnih in obrambnih politik in 
operacij Unije, pri čemer bo v celoti uporabljal svoje proračunske pristojnosti;

13. v zvezi s tem poziva, da se v luči nove pogodbe revidira medinstitucionalni sporazum z 
dne 20. novembra 2002 o dostopu Evropskega parlamenta do informacij Sveta občutljive 
narave na področju varnostne in obrambne politike;

14. poudarja, da je pomembno zagotavljati demokratično odgovornost in preglednost 
dejavnosti Evropske obrambne agencije;

15. v luči novih možnosti na področju skupne zunanje in varnostne politike ter evropske 
varnostne in obrambne politike, ki jih ponuja lizbonska pogodba, želi spodbuditi tesnejše 
sodelovanje med zadevnimi odbori Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, 
vključno s parlamentarnimi opazovalci iz držav članic Nata, ki niso članice EU, in skupaj 
s člani parlamentarne skupščine Nata; nadalje predlaga, da se parlamentarna skupščina 
Zahodnoevropske unije z začetkom veljavnosti lizbonske pogodbe razpusti;

16. obžaluje nepotrebno zapletenost ureditve, določene v členu 28 Pogodbe o EU, kar zadeva 
hitro financiranje dejavnosti evropske varnostne in obrambne politike izven proračuna 
EU; vztraja pri celovitem izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o proračunski 
disciplini in dobrem finančnem poslovodenju z dne 17. maja 2006 ter strukturiranega 
dialoga med Svetom in Parlamentom, ki je predviden v tem sporazumu;

17. v zvezi z oblikovanjem Evropske službe za zunanjepolitično delovanje:

– ugotavlja, da ima Parlament v skladu s členom 13a(3) Pogodbe o EU pravico biti 
zaprošen za mnenje o ustanovitvi Evropske službe za zunanjepolitično delovanje, ter 
opozarja, da že pripravlja poročilo o tej zadevi;

– opozarja, da je treba v skladu z izjavo št. 15 začeti priprave za oblikovanje Evropske 
službe za zunanjepolitično delovanje takoj, ko se podpiše pogodba; poziva Svet, naj 
vključi Parlament v pripravljalna dela; poziva Svet, Komisijo in države članice, naj 
predstavijo svoje predloge najpozneje do julija 2008;

– poudarja, da bi morala Evropska služba za zunanjepolitično delovanje postati 
strokovna, stalna diplomatska služba, ki bi bila sposobna učinkovito prispevati k 
doseganju zunanjepolitičnih ciljev Unije ter uspešno podpirati delo visokega 
predstavnika;

– poudarja, da bi morala biti Evropska služba za zunanjepolitično delovanje organsko 



PA\698274SL.doc 7/7 PE398.493v01-00

SL

povezana z obstoječimi zunanjimi delegacijami Komisije, financirati pa bi jo bilo 
treba iz proračuna EU.
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