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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že rozšíření vnější činnosti Unie, k němuž dochází v důsledku Lisabonské 
smlouvy, včetně vytvoření nových právních základů a nástrojů, které mají určité dopady 
na oblasti spojené se zahraniční politikou (vnější činnost a SZBP, resp. SBOP), vyžadují 
novou interinstitucionální rovnováhu, která by zajistila soudržnost vnější činnosti Unie a 
také výkon demokratické kontroly Evropským parlamentem;

2. považuje za klíčové, aby předseda Evropské rady, předseda Komise, vysoký představitel / 
místopředseda Komise a rotující předsednictví co nejtěsněji spolupracovali, a zajistili tak, 
aby jejich rozdílné funkce přispívaly k soudržnosti a účinnosti SZBP;

Vztahy Parlamentu se stálým předsedou Evropské rady, pokud jde o otázky zahraniční 
politiky

3. uznává, že vytvoření postu stálého předsedy Evropské rady může mít příznivý vliv na 
soudržnost a kontinuitu vnější činnosti Unie, včetně otázek SZBP, resp. EBOP; 

4. doporučuje, aby byly navázány se stálým předsedou Evropské rady pravidelné kontakty, 
pokud jde o otázky zahraniční politiky;

Vztahy Parlamentu s vysokým představitelem / místopředsedou Komise

5. zdůrazňuje, že je třeba, aby bylo jmenování prvního vysokého představitele / 
místopředsedy Komise i všechna další dočasná jmenování plně konzultována 
s Parlamentem;

6. opět připomíná, že legitimita budoucího úřadu vysokého představitele / místopředsedy 
Komise se bude přímo odvozovat od Evropského parlamentu; vybízí jej tudíž, aby 
pokračoval ve stávající praxi a pravidelně vystupoval před Parlamentem v průběhu 
plenárních zasedání a před Výborem pro zahraniční věci a aby se též účastnil schůzí 
s cílem pravidelně, systematicky a obsažně konzultovat Parlament a jeho příslušné orgány 
a zapojit Parlament do rozhodovacího procesu, čímž se posílí transparentnost a zvýší 
demokratická odpovědnost zahraniční politiky Unie;

7. domnívá se, že debata s vysokým představitelem / místopředsedou Komise o hlavních 
aspektech a strategických rozhodnutích SZBP a SBOP pro nadcházející rok je vždy na 
začátku roku ideální příležitostí ke konzultaci s Parlamentem a že je třeba, aby byla šest 
měsíců poté naplánována navazující diskuse;

8. očekává, že v souladu s pověřením vysokého představitele řídit SZBP Unie a předsedat 
Radě pro zahraniční věci (čl. 9E odst. 2 a 3 Smlouvy o EU) posílí vysoký představitel 
nebo jeho zástupce současný postup uplatňovaný předsednictvím Unie, které se setkává 
s Výborem pro zahraniční věci, aby jej informovala o výsledcích měsíčních zasedání Rady 
pro zahraniční věci;
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9. žádá zástupce vysokého představitele, který předsedá Politickému a bezpečnostnímu 
výboru (PSC), aby se pravidelně účastnil schůzí Výboru pro zahraniční věci EP 
a informoval jej o otázkách, o nichž se aktuálně jedná na schůzích výboru PSC;

10. požaduje, aby se v souladu s článkem 36 konsolidované Smlouvy zástupci či představitelé 
vysokého představitele EU a zvláštní zástupci EU na požádání účastnili schůzí Výboru 
pro zahraniční věci a ostatních příslušných výborů;

11. očekává, že díky založení Evropské služby pro vnější činnost (EEAS) se zvýší 
transparentnost kritérií pro zvláštní zástupce EU, jejich jmenování a hodnocení, včetně 
definování povahy a smyslu jejich úkolů, délky jejich mandátu a koordinování 
a komplementarity jejich funkce s budoucími delegacemi Unie;

Spolupráce Parlamentu s rotujícími předsednictvími s ohledem na zahraniční politiku

12. zdůrazňuje, že je třeba usnadnit pravidelné kontakty Parlamentu se zástupci týmového 
předsednictví, pokud jde o otázky týkající se vnější činnosti;

Spolupráce Rady, Parlamentu a Komise s ohledem na zahraniční politiku

13. domnívá se, že by se Komise měla účastnit všech zasedání Rady a s nimi spojených 
přípravných schůzí, pokud se jedná o otázkách vnější činnosti, s cílem zajistit celkovou 
soudržnost vnější činnosti Unie;

14. domnívá se, že by Evropský parlament měl systematičtěji přijímat stanoviska ke každému 
stadiu rozhodování v oblasti SZBP a EBOP, čímž umožní Radě zohledňovat stanovisko 
Evropského parlamentu ve společných postojích a ve společných akcích, a tak posílit
jejich demokratickou legitimitu;

15. požaduje aktualizaci interinstitucionální dohody mezi Parlamentem a Radou vymezující 
jejich pracovní vztahy, pokud jde o zahraniční politiku, včetně sdílení důvěrných 
informací na základě článků 16A a 252a Smlouvy o fungování EU a článku 21 Smlouvy 
o EU;

16. považuje za zásadní, aby byl v souladu s již zavedenou praxí uplatňovanou při 
neformálních zasedáních Rady v jiných politických oblastech předseda Výboru pro 
zahraniční věci přítomen na neformálních setkáních ministrů zahraničních věcí členských 
států (tzv. zasedání Gymnich);

17. zdůrazňuje, že je třeba zajistit demokratickou odpovědnost a transparentnost činností 
Evropské obranné agentury;

Parlament a EEAS

18. zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout transparentnosti a demokratické kontroly celého postupu 
a připomíná, že v souladu s čl. 13a odst. 3 Smlouvy o EU má právo být konzultován 
s ohledem na vytváření EEAS a plně zapojen do přípravných prací; odkazuje na svou 
připravovanou zprávu o této otázce;

19. požaduje, aby měl právo pořádat slyšení vedoucích delegací Evropské unie ve třetích 
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zemích; 

Vztahy Parlamentu s národními parlamenty s ohledem na zahraniční politiku

20. vítá ustanovení o užší spolupráci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty 
obsažené v Lisabonské smlouvě; zdůrazňuje, že je třeba zavést užší spolupráci mezi 
příslušnými výbory Evropského parlamentu a národních parlamentů na základě zavedené 
praxe setkávání předsedů výborů pro zahraniční věci, obranu a evropské otázky národních 
parlamentů s předsedou Výboru pro zahraniční věci, včetně setkávání s parlamentními 
pozorovateli ze zemí, které nejsou členy NATO a s členy Parlamentního shromáždění 
NATO; odkazuje na svou připravovanou zprávu o této otázce;

Stanovisko Parlamentu k mezinárodním dohodám týkajícím se zahraniční politiky

21. doporučuje, aby každá budoucí dohoda obsahující jak prvky SZBP, tak i prvky, které se jí 
netýkají, byla založena pouze na jednom právním základu, který by se měl přímo týkat 
hlavního předmětu dohody;

22. požaduje pro Parlament významnější úlohu, pokud jde o mezinárodní dohody spojené 
s otázkami zahraniční politiky;

Stanovisko Parlamentu k úloze Unie v mezinárodních organizacích

23. vyzývá členské státy, aby před přijetím strategických rozhodnutí v oblasti zahraniční 
politiky, především ve vícestranných organizacích, konzultovaly své partnery v rámci EU 
a vysokého představitele / místopředsedu Komise, aby jejich postoje týkající se 
strategických rozhodnutí byly jednotné a neoslabily soudržnost zahraniční politiky EU, 
ani důvěryhodnost EU jako globálního aktéra vzhledem k třetím zemím; v této souvislosti 
připomíná, že Lisabonská smlouva zavazuje členské státy, aby se vzájemně konzultovaly 
a projevovaly si navzájem solidaritu;

24. vyzývá členské státy EU, které jsou zároveň členy Rady bezpečnosti OSN, aby zlepšily 
svou koordinaci na její půdě, a zvýšily tak účinnost působení EU na světové scéně, a aby 
se v dlouhodobějším horizontu snažily získat pro EU statut člena Rady bezpečnosti;

25. doporučuje přezkoumat a posílit postavení Unie v mezinárodních organizacích, jakmile 
vstoupí v platnost Lisabonská smlouva a Unie nahradí Evropská společenství;

Financování SZBP podle Lisabonské smlouvy a úloha Parlamentu

26. domnívá se, že veškerá vnější činnost Unie – včetně činnosti v rámci SBOP, s výjimkou 
vojenských výdajů – by měla být v budoucnu financována ze společného rozpočtu EU;

27. doporučuje, aby byli do činnosti nového dohodovacího výboru, který má být ustaven pro 
účely nového rozpočtového procesu, plně a na bázi ex officio zapojeni předsedové a/nebo 
zpravodajové parlamentních výborů odpovědných za vnější činnost;

28. v této souvislosti odkazuje na svou připravovanou zprávu o této otázce;
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