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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että Lissabonin sopimuksen nojalla tapahtuva unionin ulkoisen toiminnan 
laajentaminen, johon sisältyy ulkopolitiikkaan liittyviin aloihin (ulkoinen toiminta ja 
YUTP/YTPP) vaikuttavien uusien oikeusperustojen ja -välineiden antaminen, edellyttää 
uutta toimielinten välistä tasapainoa, jolla taataan unionin ulkoisen toiminnan 
johdonmukaisuus sekä Euroopan parlamentin suorittama asianmukainen demokraattinen 
valvonta;

2. pitää keskeisen tärkeänä saada aikaan mahdollisimman tiivis yhteistyö Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, korkean edustajan/komission 
varapuheenjohtajan sekä neuvoston vaihtuvan puheenjohtajavaltion välille, jotta niiden 
erilaiset tehtävät edistäisivät YUTP:n johdonmukaisuutta ja tehokkuutta;

Parlamentin ja Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan suhteet ulkopoliittisissa 
kysymyksissä

3. toteaa, että Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan viran luominen saattaa parantaa 
unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta myös YUTP:hen/YTPP:hen 
liittyvissä kysymyksissä;

4. suosittaa, että Eurooppa-neuvoston pysyvään puheenjohtajaan pidetään säännöllisesti 
yhteyttä ulkopoliittisissa kysymyksissä;

Parlamentin ja korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan suhteet

5. vaatii painokkaasti, että parlamenttia kuullaan täysimittaisesti ensimmäisen korkean 
edustajan / komission varapuheenjohtajan nimityksestä sekä kaikista muista mahdollisista 
väliaikaisista virkanimityksistä;

6. toistaa, että tuleva korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan virka saa 
demokraattisen oikeutuksensa suoraan Euroopan parlamentilta; kehottaa korkeaa 
edustajaa siksi jatkamaan nykyistä käytäntöä ja vierailemaan säännöllisesti parlamentin 
täysistunnossa ja ulkoasiainvaliokunnassa kuultavana sekä osallistumaan kokouksiin ja 
käymään näin säännöllisiä, järjestelmällisiä ja laajoja neuvotteluja parlamentin ja sen 
toimivaltaisten elimien kanssa samoin kuin sisällyttämään parlamentti 
päätöksentekoprosessiin, mikä lisää unionin ulkopolitiikan avoimuutta ja vastuullisuutta;

7. katsoo, että korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan kanssa käytävä keskustelu 
seuraavan vuoden tärkeimmistä näkökohdista ja peruslinjauksista YUTP/YTPP-
kysymyksissä tarjoaa joka vuoden alussa ihanteellisen mahdollisuuden kuulla 
parlamenttia ja että kuusi kuukautta sen jälkeen tulisi järjestää seurantakeskustelu;
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8. edellyttää, että korkea edustaja tai hänen edustajansa tehostaa nykyistä käytäntöä, jossa 
unionin puheenjohtaja käy ulkoasiainvaliokunnassa tekemässä selkoa ulkoasiainneuvoston 
kuukausittaisten kokousten tuloksista – mikä vastaa korkean edustajan tehtävää toimia 
unionin YUTP:n johtajana ja ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana (EU:sta tehdyn 
sopimuksen 9 e artiklan 2 ja 3 kohta);

9. pyytää poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puheenjohtajana toimivaa korkean 
edustajan edustajaa vierailemaan säännöllisesti parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa 
tekemässä selkoa ajankohtaisista kysymyksistä, joista poliittisten ja turvallisuusasioiden 
komiteassa keskustellaan;

10. pyytää korkean edustajan sijaisia tai edustajia sekä EU:n erityisedustajia käymään 
ulkoasiainvaliokunnan tai muiden asianomaisten valiokuntien kuultavana näiden kutsusta 
(kuten perustamissopimuksen konsolidoidun toisinnon 36 artiklassa säädetään);

11. edellyttää, että Euroopan ulkoisten toimien yksikön (EUTY) perustamisella selvennetään 
EU:n erityisedustajien valintaperusteita, nimittämismenettelyä ja arviointia, mukaan 
lukien erityisedustajien tehtävien määrittely ja tarkoitus, toimikauden pituus sekä 
toiminnan yhteensovittaminen ja täydentävyys unionin tulevien edustustojen kanssa;

Parlamentin vuorovaikutus vaihtuvien puheenjohtajavaltioiden kanssa ulkopolitiikan 
alalla

12. korostaa tarvetta edistää parlamentin ja ryhmäpuheenjohtajiston välisiä säännöllisiä 
yhteyksiä ulkoista toimintaa koskevissa kysymyksissä;

Neuvoston, parlamentin ja komission vuorovaikutus ulkopolitiikan alalla

13. katsoo, että komission tulisi osallistua kaikkiin neuvoston kokouksiin ja niihin liittyviin 
valmistelukokouksiin, joissa käsitellään ulkoista toimintaa koskevia kysymyksiä, jotta 
varmistetaan johdonmukaisuus unionin kaikessa ulkoisessa toiminnassa;

14. katsoo, että Euroopan parlamentin tulisi ottaa järjestelmällisemmin kantaa kuhunkin 
YUTP:n ja ETPP:n päätöksentekovaiheeseen, jotta neuvosto voi ottaa Euroopan 
parlamentin kannan huomioon yhteisissä kannoissa ja yhteisissä toimissa lisäten näin 
niiden demokraattista oikeutusta;

15. kehottaa saattamaan ajantasalle parlamentin ja neuvoston välisen toimielinten välisen 
sopimuksen, jossa määritellään niiden työskentelysuhteet ulkopolitiikan alalla, mukaan 
luettuna luottamuksellisten tietojen jakaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 16 a ja 252 a artiklan sekä EU:sta tehdyn sopimuksen 21 artiklan perusteella;

16. pitää hyvin tärkeänä, että ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja osallistuu jäsenvaltioiden 
ulkoasiainministerien epävirallisiin kokouksiin (Gymnich-kokouksiin), mikä on 
vakiintunut käytäntö muiden politiikanalojen epävirallisissa ministerikokouksissa;

17. korostaa tarvetta varmistaa Euroopan puolustusviraston toimien demokraattinen 
vastuullisuus ja avoimuus;
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Parlamentti ja EUTY

18. painottaa, että koko prosessin on oltava avoin ja demokraattisen valvonnan alainen, ja 
muistuttaa oikeudestaan tulla kuulluksi EUTY:n perustamisesta EU:sta tehdyn 
sopimuksen 13 a artiklan 3 kohdan mukaisesti sekä osallistua täysimittaisesti 
valmistelutyöhön; viittaa valmisteilla olevaan mietintöönsä tästä asiasta;

19. vaatii oikeutta järjestää kuulemisia kolmansissa maissa olevien Euroopan unionin 
edustustojen päälliköille; 

Parlamentin ja kansallisten parlamenttien suhteet ulkopolitiikan alalla

20. suhtautuu myönteisesti Lissabonin sopimuksen säännöksiin, jotka koskevat Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteistyön tiivistämistä; korostaa tarvetta 
tiivistää Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin vastaavien valiokuntien 
yhteistyötä nykyisen käytännön pohjalta, jossa kansallisten parlamenttien ulkoasiain-, 
puolustus- ja Eurooppa-asioiden valiokuntien puheenjohtajat pitävät Euroopan 
parlamentin ulkoasiainvaliokunnan kanssa kokouksia, joihin osallistuu myös EU:n 
ulkopuolisten NATO-maiden parlamenttien tarkkailijoita sekä NATOn parlamentaarisen 
yleiskokouksen edustajia; viittaa valmisteilla olevaan mietintöönsä tästä asiasta;

Parlamentin näkemykset ulkopolitiikkaa koskevista kansainvälisistä sopimuksista

21. suosittaa, että kaikki tulevat sopimukset, joissa yhdistetään YUTP:n ulkopuolisia ja siihen 
sisältyviä elementtejä, pohjautuvat yhtenäiseen oikeusperustaan, jonka tulisi liittyä 
suorasti sopimuksen pääaiheeseen;

22. vaatii parlamentille suurempaa roolia ulkopoliittisia kysymyksiä koskevissa 
kansainvälisissä sopimuksissa;

Parlamentin näkemykset unionin roolista kansainvälisissä organisaatioissa

23. kehottaa jäsenvaltioita kuulemaan EU-kumppaneitaan ja korkeaa edustajaa / komission 
varapuheenjohtajaa, ennen kuin ne tekevät strategisia ulkopoliittisia päätöksiä, varsinkin 
monenvälisissä organisaatioissa, jotta niiden kannat strategisiin päätöksiin ovat 
yhdenmukaisia eivätkä vaikuta EU:n ulkopolitiikan lähentymiseen tai vähennä EU:n 
uskottavuutta maailmanlaajuisena toimijana kolmansien maiden silmissä; muistuttaa 
tämän suhteen, että Lissabonin sopimuksella jäsenvaltiot velvoitetaan kuulemaan toisiaan 
ja osoittamaan keskinäistä yhteisvastuuta;

24. kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita, jotka ovat YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä, 
parantamaan sen puitteissa toteuttamiensa toimien koordinointia tehostaakseen unionin 
toimia maailmanpolitiikan näyttämöllä ja pyrkiäkseen saavuttamaan pitkällä aikavälillä 
EU:lle paikan turvallisuusneuvostossa;

25. suosittaa, että unionin asemaa kansainvälisissä organisaatioissa tarkastellaan uudelleen ja 
vahvistetaan pikaisesti heti, kun Lissabonin sopimus tulee voimaan ja Euroopan yhteisöt 
korvataan Euroopan unionilla;
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YUTP:n rahoitus Lissabonin sopimuksen nojalla ja parlamentin rooli

26. katsoo, että kaikki unionin ulkoiset toimet (myös tulevan YTPP:n piiriin kuuluvat toimet, 
mutta ei sotilasmenot) tulisi tulevaisuudessa rahoittaa EU:n yhteisestä talousarviosta;

27. suosittaa, että ulkoisesta toiminnasta vastaavien parlamentin valiokuntien puheenjohtajat 
ja/tai esittelijät kutsutaan viran puolesta osallistumaan uutta talousarviomenettelyä varten 
suunnitellun sovittelukomitean toimintaan;

28. viittaa valmisteilla olevaan mietintöönsä tästä asiasta.
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