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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymus 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad dėl Sąjungos išorės veiklos plėtimo pagal Lisabonos sutartį, įskaitant naujo 
teisinio pagrindo nuostatas ir priemones, turinčias poveikį užsienio politikos sričiai (išorės 
veiklai ir BUSP (BSGP)), būtina nustatyti naują tarpinstitucinę pusiausvyrą, kuri 
užtikrintų Sąjungos išorės veiklos nuoseklumą ir Europos Parlamento vykdomą tinkamą 
demokratinę priežiūrą;

2. mano, kad būtina numatyti kuo glaudesnį bendradarbiavimą tarp Europos Vadovų 
Tarybos Pirmininko, Komisijos Pirmininko, vyriausiojo įgaliotinio (Komisijos Pirmininko 
pavaduotojo) ir besikeičiančių pirmininkaujančių valstybių narių, siekiant, kad jiems 
atliekant skirtingas funkcijas būtų palaikoma BUSP darna ir veiksmingumas;

Parlamento ryšiai su nuolatiniu Europos Vadovų Tarybos Pirmininku sprendžiant užsienio 
politikos klausimus

3. patvirtina, kad nuolatinio Europos Vadovų Tarybos Pirmininko pareigos gali padėti 
užtikrinti Sąjungos išorės veiklos darną ir tęstinumą, įskaitant klausimus dėl BUSP
(BSGP);

4. rekomenduoja reguliariai palaikyti ryšius su nuolatiniu Europos Vadovų Tarybos 
Pirmininku užsienio politikos klausimais;

Parlamento ryšiai su vyriausiuoju įgaliotiniu (Komisijos Pirmininko pavaduotoju)

5. primygtinai reikalauja, kad Parlamentas visokeriopai konsultuotųsi skiriant pirmąjį
vyriausiąjį įgaliotinį (Komisijos Pirmininko pavaduotoją), taip pat skiriant kitas laikinas
pareigas;

6. pakartotinai pabrėžia, kad numatomų vyriausiojo įgaliotinio (Komisijos Pirmininko 
pavaduotojo) pareigų teisėtumą tiesiogiai nustato Europos Parlamentas; todėl ragina jį (ją)
remtis dabartine praktika ir reguliariai atvykti į Parlamento plenarinius posėdžius ir 
Parlamento Užsienio reikalų komitetą, taip pat dalyvauti posėdžiuose, siekiant rengti 
reguliarias, sistemingas ir esmines konsultacijas su Parlamentu ir jo kompetentingomis 
įstaigomis ir įtraukti Parlamentą į sprendimų priėmimo procesą, taip didinant Sąjungos 
užsienio politikos skaidrumą ir atskaitomybę;

7. mano, kad diskusija su vyriausiuoju įgaliotiniu (Komisijos Pirmininko pavaduotoju) dėl 
pagrindinių BUSP (BSGP) aspektų ir alternatyvų ateinantiems metams sudaro puikią 
galimybę konsultuotis su Parlamentu kiekvienų metų pradžioje ir kad tolesnės diskusijos 
turėtų būti planuojamos dar po šešių mėnesių;

8. tikisi, kad vyriausiasis įgaliotinis arba jo (jos) atstovas sustiprins Sąjungos 
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pirmininkaujančios valstybės narės dabartinę praktiką atvykti į Užsienio reikalų komitetą 
pristatyti kas mėnesį vykstančių Užsienio reikalų tarybos posėdžių rezultatus –
atsižvelgiant į vyriausiojo įgaliotinio uždavinį vadovauti Sąjungos BUSP ir Užsienio 
reikalų tarybai (ES sutarties 9E straipsnio 2 ir 3 dalys);

9. prašo vyriausiojo įgaliotinio atstovą, pirmininkaujantį Politiniam ir saugumo komitetui 
(PSK), reguliariai atvykti į Parlamento Užsienio reiklų komitetą pristatyti PSK
posėdžiuose aptariamus einamuosius klausimus;

10. prašo, kad vyriausiojo įgaliotinio pavaduotojai ar atstovai ir ES specialieji įgaliotiniai
(kaip nustatyta konsoliduotos Sutarties 36 straipsnyje) atvyktų į Užsienio reikalų komitetą 
ir į kitus atsakingus komitetus pagal pareikalavimą;

11. tikisi, kad Europos išorės veiklos tarnybos (EIVT) įsteigimas lems didesnį skaidrumą
atsižvelgiant į nustatytus kriterijus ir ES specialiųjų įgaliotinių paskyrimą ir vertinimą, 
įskaitant jų uždavinių ir numatomų tikslų apibrėžimą, jų įgaliojimų trukmę ir
koordinavimą bei papildomumą su Sąjungos delegacijomis ateityje;

Parlamento sąveika su besikeičiančiomis pirmininkaujančiomis valstybėmis narėmis dėl 
užsienio politikos

12. pabrėžia, kad reikia reguliariai palaikyti ryšius tarp Parlamento ir pirmininkaujančios 
valstybės narės grupės išorės veiklos klausimais;

Tarybos–Parlamento–Komisijos sąveika dėl užsienio politikos

13. mano, kad Komisija turi dalyvauti visuose Tarybos susitikimuose ir susijusiuose 
parengiamuosiuose posėdžiuose sprendžiant išorės veiklos klausimus, siekiant užtikrinti 
išorės veiklos darną visoje Sąjungoje;

14. mano, kad Europos Parlamentas turėtų sistemingiau pareikšti nuomonę dėl kiekvieno 
vėlesnio etapo, susijusios su BUSP ir ESGP sprendimų priėmimu, kad Taryba galėtų 
išreikšti Europos Parlemento poziciją bendrose pozicijose ir bendruose veiksmuose, taip 
didinant jų demokratinį teisėtumą;

15. prašo atnaujinti Parlamento ir Tarybos tarpinstitucinį susitarimą, apibrėžiantį jų darbo 
santykius dėl užsienio politikos, įskaitant pasidalijimą konfidencialia informacija 
remiantis Sutarties dėl ES veikimo 16A ir 252a straipsniais ir ES sutarties 21 straipsniu;

16. mano, kad Užsienio reikalų komiteto pirmininkui būtina dalyvauti neoficialiuose valstybių 
narių užsienio reikalų ministrų posėdžiuose („Gymnich“) pagal nusistovėjusią neoficialių
Tarybos susitikimų kitose politikos srityse praktiką;

17. pabrėžia poreikį užtikrinti demokratinę atskaitomybę ir Europos gynybos agentūros 
prisiimtų veiksmų skaidrumą;

Parlamentas ir EIVT
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18. pabrėžia, kad būtina užtikrinti viso proceso skaidrumą ir demokratinę priežiūrą, ir primena 
apie teisę konsultuotis dėl EIVT steigimo remiantis ES sutarties 13a straipsnio 3 dalimi ir
visokeriopai dalyvauti parengiamajame darbe; remiasi daromu pranešimu šiuo klausimu;

19. prašo teisės išklausyti Europos Sąjungos delegacijų vadovus trečiosiose šalyse; 

Parlamento ryšiai su nacionaliniais parlamentais užsienio politikos klausimais

20. teigiamai vertina nuostatas dėl glaudesnio Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų
bendradarbiavimo pagal Lisabonos sutartį; pabrėžia būtinybę plėtoti glaudesnį Europos ir 
nacionalinių parlamentų atsakingų komitetų bendradarbiavimą, remiantis dabartine 
posėdžių praktika tarp užsienio reikalų ir gynybos pirmininkų ir nacionalinių parlamentų 
Europos reikalų komitetų ir Parlamento Užsienio reikalų komiteto, įskaitant Parlamento
stebėtojus iš NATO narių valstybių, kurios nėra ES valstybės narės, kartu su NATO 
Parlamentinės Asamblėjos nariais; remiasi daromu pranešimu šiuo klausimu;

Parlamento nuomonė dėl tarptautinių susitarimų užsienio politikos klausimais

21. rekomenduoja, kad bet koks būsimas susitarimas, apimantis tiek BUSP priklausančius, 
tiek jai nepriklausančius elementus, būtų pagrįstas bendru teisiniu pagrindu, kuris turi 
tiesiogiai sietis su pagrindiniu susitarimo objektu;

22. reikalauja Parlamentui suteikti didesnį vaidmenį tarptautiniuose susitarimuose sprendžiant
užsienio politikos klausimus;

Parlamento nuomonė dėl Sąjungos vaidmens tarptautinėse organizacijose

23. ragina valstybes nares pasitarti su ES partneriais ir vyriausiuoju įgaliotiniu (Komisijos 
Pirmininko pavaduotoju) prieš priimant strateginius užsienio politikos srities sprendimus, 
ypač daugiašalėse organizacijose siekiant, kad jų pozicijos derėtų atsižvelgiant į 
strateginius sprendimus ir nedarytų poveikio ES užsienio politikos konvergencijai arba
nesumenkintų ES, kaip pasaulinės partnerės su trečiosiomis šalimis, patikimumo; šiuo 
požiūriu primena, kad Lisabonos sutartis įpareigoja valstybes nares konsultuotis
tarpusavyje ir rodyti abipusį solidarumą;

24. ragina visas ES valstybes nares, kurios taip pat yra ir JT Saugumo Tarybos narės, gerinti 
savo veiklos koordinavimą šioje srityje, siekiant didinti Sąjungos veiksmų efektyvumą 
pasauliniu lygiu, ir ilgalaikėje perspektyvoje siekti užtikrinti ES vietą Saugumo Taryboje;

25. rekomenduoja skubiai pakartotinai svarstyti ir sustiprinti Sąjungos padėtį tarptautinėse 
organizacijose įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir Sąjungai pakeitus Europos Bendrijas;

BUSP finansavimas pagal Lisabonos sutartį ir Parlemento vaidmuo

26. mano, kad visa Sąjungos išorės veikla (įskaitant ir tą, kuri ateityje įeis į BSGP, išskyrus 
visas karines išlaidas) ateityje turi būti finansuojama iš bendro ES biudžeto;
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27. rekomenduoja, kad pirmininkai ir (ar) Parlemento komitetų pranešėjai, atsakingi už išorės 
veiklą, būtų visokeriopai įtraukti į naujojo Taikinimo komiteto veiklą ex officio pagrindu,
kuri numatyta naujai biudžeto procedūrai;

28. remiasi daromu pranešimu šiuo klausimu.
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