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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et ELi välistegevuse laiendamine seoses Lissaboni lepinguga, sealhulgas 
välispoliitikaga (välistegevus ja ÜVJP/ÜJKP) seotud valdkondi mõjutavate uute õiguslike 
aluste ja vahendite väljatöötamine, loob vajaduse uue institutsioonidevahelise tasakaalu 
järele, mis tagaks ELi välistegevuse ühtsuse ja Euroopa Parlamendi poolse piisava 
demokraatliku järelevalve;

2. peab ülioluliseks seada sisse võimalikult tihe koostöö Euroopa Ülemkogu eesistuja, 
komisjoni presidendi, kõrge esindaja / komisjoni asepresidendi ja korrapäraselt vahelduva 
eesistujariigi vahel, et nende erinevad ülesanded toetaksid ÜVJP ühtsust ja tõhusust;

Parlamendi suhted Euroopa Ülemkogu alalise eesistujaga välispoliitika valdkonnas

3. tunnistab, et Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja olemasolu võib tulla kasuks ELi 
välistegevuse, sealhulgas ÜVJP/ÜJKP, ühtsusele ja järjepidevusele;

4. soovitab seada Euroopa Ülemkogu alalise eesistujaga sisse regulaarsed sidemed 
välispoliitika küsimustes;

Parlamendi suhted kõrge esindaja / komisjoni asepresidendiga

5. nõuab, et parlamendiga igakülgselt konsulteeritaks esimese kõrge esindaja / komisjoni 
asepresidendi ametisse nimetamisel, nagu ka kõigi muude ajutistesse ametitesse 
nimetamise puhul;

6. kordab, et kõrge esindaja / komisjoni asepresidendi tulevase ametkonna legitiimsus on 
seotud otseselt Euroopa Parlamendiga; kutsub seetõttu teda üles tuginema senisele 
kogemusele ja esinema korrapäraselt parlamendi täiskogu ja tema väliskomisjoni ees ning 
osalema kohtumistel, et pidada korrapäraseid, süstemaatilisi ja põhjalikke konsultatsioone 
parlamendi ning tema pädevate organitega, ning kaasama parlamendi otsuste tegemise 
protsessi, et tõhustada ELi välispoliitika läbipaistvust ja sellega seotud vastutust;

7. on seisukohal, et kõrge esindaja / komisjoni asepresidendiga peetav arutelu ÜVJP/ÜJKP 
põhiaspektide ja põhivalikute üle järgmiseks aastaks kujutab endast ideaalset võimalust 
parlamendiga iga aasta alguses konsulteerida, ja et arutelu tuleks jätkata kuus kuud hiljem;

8. eeldab, et kõrge esindaja või tema esindaja kinnistab kehtivat tava, mille kohaselt ELi 
eesistuja esineb väliskomisjoni ees, et teha ettekanne välisasjade nõukogu igakuise 
kohtumise tulemustest kooskõlas kõrge esindaja ülesandega juhtida ELi ÜVJPd ja olla 
välisasjade nõukogu eesistuja (ELi lepingu artikli 9e lõiked 2 ja 3);

9. nõuab, et kõrge esindaja, kes on poliitika- ja julgeolekukomitee (PJK) eesistujaks, esineks 
regulaarselt parlamendi väliskomisjoni ees ettekandega PJK kohtumistel arutlusel 
olevatest aktuaalsetest teemadest;

10. nõuab, et kõrge esindaja asetäitjad või esindajad ja ELi eriesindajad (nagu on sätestatud 
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Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versiooni artiklis 36) esineksid nõudmise korral ja 
nõutud viisil väliskomisjoni ja muude asjakohaste komisjonide ees;

11. eeldab, et Euroopa välisteenistuse asutamine toob suuremat selgust ELi eriesindajate 
kriteeriumide, nende ametisse nimetamise ja hindamise suhtes, sealhulgas nende 
ülesannete määratlemine ja eesmärk, nende volituste kestus ning kooskõlastatus ja 
täiendavus ELi delegatsioonide suhtes;

Parlamendi koostöö korrapäraselt vahelduvate eesistujatega välispoliitika vallas

12. rõhutab vajadust lihtsustada parlamendi ja eesistujariigi vaheliste välistegevusalaste 
regulaarsete kontaktide loomist;

Nõukogu, parlamendi ja komisjoni koostöö välispoliitika vallas

13. on seisukohal, et komisjon peaks olema kohal kõigil nõukogu istungitel ja nendega seotud 
ettevalmistavatel koosolekutel, kus arutatakse välistegevusega seotud küsimusi, et tagada 
ELi kui terviku välistegevuse järjepidevus;

14. on arvamusel, et parlament peaks järjekindlamalt vastu võtma seisukohti igas ÜVJP ja 
EJKP otsustusetapis, et võimaldada nõukogul kajastada Euroopa Parlamendi seisukohti 
ühiste seisukohtade ja ühismeetmete osas, suurendades nii nende demokraatlikku 
legitiimsust;

15. nõuab, et vastavalt ELi toimimise lepingu artiklitele 16a ja 252a ning ELi lepingu artiklile 
21 ajakohastataks Euroopa Parlamendi ja nõukogu vaheline institutsioonidevaheline 
kokkulepe, mis määratleb nendevahelisi töösuhteid välispoliitika valdkonnas, sealhulgas 
konfidentsiaalse teabe jagamist;

16. peab oluliseks väliskomisjoni esimehe osalemist liikmesriikide välisministrite 
mitteametlikel kohtumistel (Gymnichi kohtumised), järgides juba sisse seatud tava 
nõukogu mitteametlike kohtumiste osas muudel poliitikaaladel;

17. rõhutab Euroopa Kaitseagentuuri tegevuse demokraatliku vastutuse ja läbipaistvuse 
tagamise vajadust;

Parlament ja Euroopa välisteenistus

18. rõhutab vajadust kogu protsessi läbipaistvuse ja demokraatliku järelevalve järele ning 
tuletab meelde oma õigust konsulteerimisele Euroopa välisteenistuse asutamise küsimuses 
vastavalt ELi lepingu artikli 13a lõikele 3 ja õigust olla täielikult kaasatud sellealasesse 
ettevalmistustöösse; viitab oma töös olevale raportile kõnealuse küsimuse kohta;

19. nõuab õigust korraldada kuulamisi Euroopa Liidu kolmandates riikides töötavate 
delegatsioonide juhtidele; 

Parlamendi suhted välispoliitika alal riikide parlamentidega

20. tervitab Lissaboni lepingu sätteid Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide tihedama 
koostöö kohta; rõhutab vajadust luua tihedam koostöö ELi ja riikide parlamentide vahel, 
tuginedes senisele kogemusele pidada kohtumisi riikide parlamentide välisasjade, 
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kaitsepoliitika ja Euroopa asjade komisjonide esimeeste ning Euroopa Parlamendi 
väliskomisjoni esimehe vahel, kuhu kaasatakse parlamendi vaatlejad NATO 
liikmesriikidest, mis ei kuulu ELi, ja NATO Parlamentaarse Assamblee liikmed; viitab 
oma töös olevale raportile kõnealuse küsimuse kohta;

Parlamendi seisukohad välispoliitikat käsitlevate rahvusvaheliste lepingute kohta

21. soovitab rajada mis tahes tulevase lepingu, milles esineb nii mitte-ÜVJP kui ÜVJP 
elemente, ühtsele õiguslikule alusele, mis peaks olema otseselt seotud lepingu 
põhiteemaga;

22. nõuab välispoliitikat käsitlevates rahvusvahelistes lepingutes parlamendile suuremat rolli;

Parlamendi seisukohad Euroopa Liidu rolli kohta rahvusvahelistes organisatsioonides

23. kutsub liikmesriike üles konsulteerima oma ELi partnerite ja kõrge esindaja / komisjoni 
asepresidendiga enne strateegiliste otsuste vastuvõtmist välispoliitika alal, eriti 
mitmepoolsetes organisatsioonides, et nende seisukohad strateegiliste otsuste suhtes 
oleksid ühtsed ning ei kahjustaks ELi välispoliitika lähenemist ega õõnestaks ELi kui 
ülemaailmse osaleja usaldusväärsust kolmandate riikide suhtes; tuletab sellega seoses 
meelde, et Lissaboni leping kohustab liikmesriike omavahel konsulteerima ja üksteise 
suhtes solidaarsed olema;

24. kutsub ELi liikmesriike, kes on ühtlasi ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed, üles parandama 
oma koordineeritust kõnealuses raamistikus, et tõsta liidu tegevuse tulemuslikkust 
maailmaareenil, ning pikemat perspektiivi silmas pidades püüdma kindlustada ELile koht 
Julgeolekunõukogus;

25. soovitab tungivalt Euroopa Liidu staatuse ülevaatamist ja tugevdamist rahvusvahelistes 
organisatsioonides peale Lissaboni lepingu jõustumist ja Euroopa Liidu asumist Euroopa 
ühenduste asemele;

ÜVJP rahastamine Lissaboni lepingu kohaselt ja parlamendi roll

26. on seisukohal, et kogu Euroopa Liidu välistegevust (kaasa arvatud tegevus tulevase ÜJKP 
raames, kuid välja arvatud kõik sõjalised kulutused) tuleks tulevikus rahastada ühisest ELi 
eelarvest;

27. soovitab, et ametlikel alustel kaasataks välistegevuse eest vastutavate 
parlamendikomisjonide esimehed ja/või raportöörid täielikult uue eelarvemenetluse jaoks 
ette nähtud uue lepituskomitee tegevusse;

28. viitab oma töös olevale raportile kõnealuse küsimuse kohta.


