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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az Unió külső tevékenységeinek a Lisszaboni Szerződés szerinti 
kiterjesztéséhez – köztük a külpolitikai területeket (külső tevékenységek és a közös kül- és 
biztonságpolitika/közös biztonság- és védelempolitika) érintő új jogalapok és eszközök 
előírásához – új intézményközi egyensúlyra van szükség, amely biztosítaná az Unió külső 
tevékenységeinek koherenciáját és szavatolná az Európai Parlament általi megfelelő 
demokratikus ellenőrzést;

2. úgy véli, hogy az Európai Tanács elnöke, a Bizottság elnöke, a főképviselő/a Bizottság 
alelnöke és a soros elnökség közötti lehető legszorosabb együttműködés kialakításának 
kulcsfontosságú szerepe van annak biztosítása érdekében, hogy eltérő funkcióikkal 
hozzájáruljanak a KKBP egységességéhez és hatékonyságához;

A Parlament külügyeket illető kapcsolatai az Európai Tanács állandó elnökével

3. elismeri, hogy amennyiben az Európai Tanácsnak állandó elnöke lesz, ez az Unió külső 
tevékenységeinek koherenciáját és folytonosságát javítja, különösen ami a KKBP/KBDP 
ügyeket illeti;

4. ajánlja az Európai Tanács állandó elnökének rendszeres megkeresését külügyi kérdések 
kapcsán;

A Parlament kapcsolatai a Bizottság főképviselőjével/alelnökével

5. ragaszkodik a Parlamenttel történő teljes körű konzultációhoz a Bizottság első 
főképviselőjének/alelnökének kinevezése, és minden más ideiglenes kinevezés kapcsán;

6. ismételten megemlíti, hogy a Bizottság főképviselőjének/alelnökének majdani hivatala 
közvetlenül az Európai Parlamenttől nyeri legitimitását; ezért kéri az illetőt, hogy a 
jelenlegi gyakorlatra építsen, rendszeresen jelenjen meg a Parlament plenáris ülésein, és 
vegyen részt az üléseken, hogy rendszeres, szisztematikus és érdemi konzultációkat 
tarthasson a Parlamenttel és annak illetékes szerveivel, és hogy vonja be a Parlamentet a 
döntéshozatalba, fokozva ezzel az Unió külpolitikájának átláthatóságát és 
elszámoltathatóságát;

7. azon a véleményen van, hogy a Bizottság főképviselőjével/alelnökével a KKBP/KBDP fő 
vonásairól és alapvető választásairól folytatott vita az elkövetkező évek során ideális 
alkalmat jelent a Parlamenttel való konzultációra minden év elején, és hogy hat hónappal 
ezt követően folytatólagos vitát kell tartani;

8. elvárja a főképviselőtől, vagy ennek képviselőjétől, hogy erősítse az uniós elnökség azon 
jelenlegi gyakorlatát, hogy megjelenik a Külügyi Bizottság előtt a Külügyi Tanács havi 
értekezleteiről való jelentéstétel érdekében, a főképviselő azon kötelezettségének 
megfelelően, hogy irányítja az Unió közös kül- és biztonságpolitikáját és ellátja a 
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Külügyek Tanácsának elnöki tisztségét (az EU-szerződés 9E. cikkének (2) és (3) 
bekezdése);

9. kéri a főképviselőnek a Politikai és Biztonsági Bizottságot (PSC) irányító képviselőjét, 
hogy rendszeresen találkozzék a Parlament Külügyi Bizottságával a PSC ülésein tárgyalt 
kérdésekről való jelentéstétel érdekében;

10. kéri, hogy a főképviselő helyettesei vagy képviselői és az EU különleges képviselői (a 
konszolidált szerződés 36. cikkének előírása szerint) jelenjenek meg a Külügyi Bizottság 
és más illetékes bizottságok előtt, ahogyan és amikor erre felkérést kapnak;

11. elvárja, hogy az európai külügyi szolgálat (EEAS) létrehozása egyértelműséget teremtsen 
az EU különleges képviselői kinevezését és értékelését megszabó kritériumokat illetően, 
ideértve a képviselők feladatainak meghatározását és célját, megbízatásuk időtartamát, az 
Unió későbbi küldöttségeivel való koordinációt és összefüggést;

A Parlament külpolitikával kapcsolatos kölcsönös tevékenységei a soros elnökségekkel

12. hangsúlyozza, hogy a külső fellépésekkel összefüggő ügyekben meg kell könnyíteni a 
Parlament és a soros elnökségek csoportjának rendszeres kapcsolatfelvételét;

A Tanács – Parlament – Bizottság külpolitikai interakciója

13. azon a nézőponton van, hogy a Bizottságnak a Tanács valamennyi ülésén és az ezekkel 
kapcsolatos előkészítő üléseken is jelen kell lennie, amennyiben külső fellépésekről van 
szó, az Unió egészének egységes külső fellépését biztosítandó;

14. azon a véleményen van, hogy az Európai Parlamentnek szisztematikusabban kellene állást 
foglalnia a KKBP és EBVP döntéshozatal minden egymást követő szakaszában, hogy a 
Tanács tükrözhesse az Európai Parlament álláspontját a közös álláspontokban és együttes 
fellépések során, nyomatékot adva ezáltal az intézmények demokratikus legitimitásának;

15. kéri, hogy tegyék naprakésszé a Parlament és a Tanács közötti intézményközi 
megállapodást, amely meghatározza a külpolitikát illető munkakapcsolatukat, köztük a 
bizalmas információk átadását az EU működéséről szóló szerződés 16A és 252a. cikke, 
illetve az EU-szerződés 21. cikke alapján;

16. lényegesnek tekinti, hogy a Külügyi Bizottság elnöke vegyen részt a tagállamok 
külügyminisztereinek nem hivatalos találkozóin (Gymnich-találkozók), a más politikák 
területein tartott nem hivatalos tanácsi ülések esetében megszokott gyakorlatnak 
megfelelően;

17. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az Európai Védelmi Ügynökség által végzett 
tevékenységek demokratikus elszámoltathatóságát és átláthatóságát;

A Parlament és az európai külügyi szolgálat (EEAS)

18. hangsúlyozza, hogy az egész folyamatot átláthatóvá kell tenni és demokratikusan 
ellenőrizni kell, valamint emlékeztet arra, hogy jog szerint kikérhetik tanácsát a külügyi 
szolgálat létrehozásával kapcsolatban az EU-szerződés 13a. cikkének (3) fejezete alapján, 
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és jog szerint teljes mértékben bevonhatják az előkészítő munkába; hivatkozik az erről a 
kérdésről készülő jelentésére;

19. kéri, hogy joga lehessen meghallgatást tartani a harmadik országokban található európai 
uniós küldöttségek vezetőivel; 

A Parlament külpolitikát illető kapcsolatai a nemzeti parlamentekkel

20. örömmel veszi tudomásul az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szorosabb 
együttműködését szorgalmazó rendelkezéseket a Lisszaboni Szerződésben; hangsúlyozza, 
hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek illetékes bizottságainak szorosabban 
együtt kell működniük, a nemzeti parlamentek külügyi, honvédelmi és Európa-ügyi 
bizottságai elnökei – többek között a nem uniós NATO-tagállamok parlamenti 
megfigyelői, a NATO Parlamenti Közgyűlésének tagjai társaságában – által megszokott 
jelenlegi gyakorlathoz hasonlóan; hivatkozik az erről a kérdésről készülő jelentésére;

A Parlament nézetei a külpolitikai tárgyú nemzetközi megállapodásokról

21. ajánlja, hogy a nem a KKBP és nem az EBVP körébe tartozó elemeket ötvöző jövőbeli 
megállapodások egyetlen jogalapra épüljenek, amelynek közvetlenül a megállapodás fő 
témájához kell kapcsolódnia;

22. kéri, hogy a külpolitikai ügyekkel kapcsolatos nemzetközi megállapodásokban a 
Parlament játsszon nagyobb szerepet;

A Parlament nézetei az Unió nemzetközi szervezetekben játszott szerepéről

23. felszólítja a tagállamokat, hogy konzultáljanak európai uniós partnereikkel és a Bizottság 
főképviselőjével/alelnökével, mielőtt külpolitikai jellegű stratégiai döntéseket hoznak, 
különösen sokoldalú szervezetekben, hogy a stratégiai döntéseket illető álláspontjaik 
egységesek legyenek és ne gyakoroljanak rossz hatást az Unió külpolitikájának 
konvergenciájára, illetve ne ássák alá az Unió mint globális szereplő szavahihetőségét 
harmadik országok előtt; e tekintetben emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés 
kötelezi a tagállamokat, hogy konzultáljanak egymással és tegyenek tanúbizonyságot 
kölcsönös szolidaritásról;

24. felszólítja az EU valamennyi olyan tagállamát, amelyik az ENSZ Biztonsági Tanácsának 
is tagja, hogy javítsák ennek keretében a koordinációt az Unió világszintű fellépései 
hatékonyságának fokozása érdekében, és hogy hosszú távon arra törekedjenek, hogy az 
EU helyet kapjon a Biztonsági Tanácsban;

25. ajánlja, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése, és az után, hogy az Unió átveszi az 
Európai Közösségek szerepét, sürgősen vizsgálják át és erősítsék meg az Unió státuszát a 
nemzetközi szervezetekben;

A KKBP finanszírozása a Lisszaboni Szerződés értelmében és a Parlament szerepe

26. azon a nézeten van, hogy az Unió valamennyi külső fellépését (beleértve a jövőbeni 
KBVP keretén belüli fellépéseket, de kivéve minden katonai kiadást) a jövőben a közös 
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uniós költségvetésből kell finanszírozni;

27. ajánlja, hogy a Parlament külső fellépésért felelős bizottságainak elnökei és/vagy előadói 
hivatalból teljes körűen vegyenek részt az új költségvetési eljáráshoz előirányzott új 
egyeztetőbizottság tevékenységeiben;

28. hivatkozik az erről a kérdésről készülő jelentésére.
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