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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande voorstellen in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de verbreding van de externe maatregelen van de Unie in het Verdrag 
van Lissabon, met inbegrip van het versterken van de nieuwe rechtsgrondslagen en 
instrumenten die van invloed zijn op gebieden die verband houden met buitenlands beleid 
(externe maatregelen en GBVB-GVDB), een nieuw interinstitutioneel evenwicht vereist 
om een interne samenhang van de externe maatregelen van de Unie te waarborgen en 
teneinde democratische controle door het Europees Parlement te garanderen;

2. beschouwt het opzetten van een zo nauw mogelijke samenwerking tussen de voorzitter 
van de Europese Raad, de voorzitter van de Commissie, de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de Commissie en het roulerend voorzitterschap van 
cruciaal belang teneinde ervoor te zorgen dat hun verschillende functies bijdragen aan de 
samenhang en efficiëntie van het GBVB;

De betrekkingen van het Europees Parlement met de permanente voorzitter van de 
Europese Raad ten aanzien van buitenlands beleid

3. erkent dat een permanente voorzitter van de Europese Raad tot voordeel kan strekken van 
de samenhang en continuïteit van de externe maatregelen van de Unie, met inbegrip van 
GBVB-GVDB-kwesties;

4. aanbeveelt periodiek contact te hebben over het buitenlands beleid met de permanente 
voorzitter van de Europese Raad;

De betrekkingen van het Europees Parlement met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter 
van de Commissie

5. dringt erop aan dat het Parlement moet worden geraadpleegd in verband met de 
benoeming van de eerste hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de Commissie en in 
geval van interim-benoeming;

6. herhaalt dat het toekomstige ambt van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de 
Commissie haar legitimiteit direct uit het Europees Parlement zal putten; verzoekt 
hem/haar derhalve op de huidige praktijk voort te bouwen en regelmatig te verschijnen 
voor het Parlement in plenaire vergadering en zijn Commissie buitenlandse zaken, aan 
vergaderingen deel te nemen teneinde regelmatig systematisch en substantiële 
raadplegingen van het Parlement en zijn bevoegde lichamen te ontwikkelen en het 
Parlement te betrekken bij het besluitvormingsproces en derhalve verantwoording en 
transparantie van het buitenlands beleid van de Unie te vergroten;

7. is van mening dat het debat met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de 
Commissie over de voornaamste aspecten en fundamentele keuzen van de GBVB-GVDB
voor het komende jaar een ideale gelegenheid is om het Parlement aan het begin van 
ieder jaar te raadplegen en dat zes maanden later een follow-up debat gepland moet 
worden;
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8. verwacht van de hoge vertegenwoordiger of zijn/haar plaatsvervanger dat hij/zij de 
huidige praktijk van het voorzitterschap van de unie versterkt om voor de Commissie 
buitenlandse zaken te verschijnen teneinde verslag uit te brengen van de resultaten van de 
maandelijkse vergaderingen van de Raad buitenlandse zaken in overeenstemming met de 
taak van de hoge vertegenwoordiger om het GBVB van de Unie te leiden en het 
voorzitterschap van de Raad buitenlandse zaken (artikel 9e, lid 2 en 3 van het EU-
Verdrag);

9. verzoekt de vertegenwoordiger van de hoge vertegenwoordiger die het Politiek en 
Veiligheidscomité (PVC) voorzit om periodiek voor de Commissie buitenlandse zaken 
van het Parlement te verschijnen om verslag uit te brengen over kwesties die op dit 
ogenblik in de vergaderingen van het PVC worden besproken;

10. verzoekt dat de afgevaardigden of vertegenwoordigers van de hoge vertegenwoordiger en 
de speciale vertegenwoordigers van de EU (zoals bepaald in artikel 36 van het 
geconsolideerde Verdrag) voor de Commissie buitenlandse zaken verschijnen en voor 
andere betrokken commissies wanneer dat wordt verlangd;

11. verwacht dat de oprichting van een Europese dienst voor extern optreden grotere 
duidelijkheid zal verschaffen met betrekking tot de criteria voor de benoeming en 
beoordeling van de speciale vertegenwoordigers van de EU met inbegrip van hun 
taakomschrijving en doelstellingen, de duur van hun mandaat, coördinatie en 
complementariteit met de toekomstige Commissiedelegaties van de Unie;

Interactie van het Parlement met het roulerende voorzitterschap met betrekking tot 
buitenlands beleid

12. onderstreept de noodzaak om regelmatig contact tussen het Parlement en het 
voorzitterschap over kwesties met betrekking tot externe maatregelen te 
vergemakkelijken;

Interactie tussen Raad, Parlement en Commissie met betrekking tot buitenlands beleid

13. merkt op dat de Commissie bij alle vergaderingen van de Raad en bijbehorende 
voorbereidende vergaderingen aanwezig moet zijn wanneer kwesties betreffende externe 
maatregelen aan bod komen met het oog op de samenhang van het externe optreden van 
de Unie;

14. is van mening dat het Europees Parlement systematischer standpunten moet innemen met 
betrekking tot ieder stadium van het GBVB en EVDB-besluitvormingsproces, om ervoor 
te zorgen dat de Raad het standpunt van het Europees parlement in gemeenschappelijke 
standpunten en optreden kan weerspiegelen en daarmee hun democratische legitimiteit 
kan vergroten;

15. verzoekt om het bijwerken van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Parlement en de 
Raad waarin hun werkbetrekkingen op het gebied van buitenlands beleid, met inbegrip 
van het delen van vertrouwelijke informatie op grond van de artikelen 16A en 252a van 
het verdrag over de werking van de EU en artikel 21 van het EU-Verdrag worden 
vastgelegd;
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16. beschouwt het als noodzakelijk dat de voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken 
de informele vergaderingen bijwoont van de ministers van Buitenlandse zaken van de 
lidstaten (de Gymnich-vergaderingen), daarmee volgend wat al gebruikelijk is voor 
informele Raadsvergaderingen op andere beleidsterreinen;

17. benadrukt de noodzaak te zorgen voor de democratische verantwoording en transparantie 
van de door het Europees Defensieagentschap ondernomen activiteiten;

Het Parlement en de Europese dienst voor extern optreden

18. onderstreept het belang van het waarborgen van transparantie en democratisch toezicht 
met betrekking tot het hele proces en herinnert aan zijn recht, in overeenstemming met
artikel 13a, lid 3 van het EU-Verdrag, geraadpleegd te worden over het opzetten van de 
Europese dienst voor extern optreden; verzoekt volledige samenspraak met de 
voorbereidende werkzaamheden; verwijst naar zijn verslag over deze kwestie;

19. herinnert aan zijn recht om publieke hoorzittingen voor elk van de delegaties van de 
Europese Unie in derde landen; 

De betrekkingen van het Europees Parlement met nationale parlementen met betrekking tot 
buitenlands beleid

20. verwelkomt nauwere samenwerking tussen het Europees Parlement en nationale 
parlementen in het kader van het Verdrag van Lissabon; onderstreept het belang van een 
nauwere samenwerking tussen de betrokken commissies van het Europees Parlement en 
de nationale parlementen, hiermee voortbouwend op de huidige praktijk van vergadering 
tussen de voorzitters van de commissies buitenlandse zaken en defensie en van de 
commissies voor Europese aangelegenheden van nationale parlementen en van de
Commissie buitenlandse zaken van het Europees parlement, met inbegrip van 
parlementaire waarnemers van NAVO-leden die geen lid van de EU zijn, met leden van 
de parlementaire vergadering van de NAVO; verwijst naar zijn verslag over deze 
kwestie;

Het standpunt van het Parlement inzake internationale overeenkomsten met betrekking tot 
buitenlands beleid

21. beveelt aan dat toekomstige overeenkomsten waarin GBVB-elementen met andere dan 
GBVB-elementen zijn gecombineerd slechts op één enkele rechtsgrondslag moet
berichten, dat direct gerelateerd moet zijn aan het onderwerp waarop de overeenkomst 
hoofdzakelijk betrekking heeft;

22. eist een grotere rol van het Parlement bij internationale overeenkomsten met betrekking 
tot het buitenlands beleid;

Het standpunt van het Parlement inzake de rol van de Unie in internationale organisaties

23. roept de lidstaten op zich te verplichten hun EU-partners en de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de Commissie te raadplegen voordat er strategische 
besluiten worden genomen op het gebied van buitenlands beleid, in het bijzonder in 
multilaterale organisaties, om ervoor te zorgen dat hun standpunten met betrekking tot 
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strategische beslissingen samenhangen en de convergentie van het buitenlands beleid van 
de EU niet beïnvloeden of de geloofwaardigheid van de EU als een mondiale actor ten 
opzichte van derde landen niet ondermijnen; herinnert eraan dat het Verdrag van 
Lissabon de lidstaten verplicht om elkaar te raadplegen en onderlinge solidariteit te 
betrachten; 

24. roept alle EU-lidstaten die tevens lid zijn van de Veiligheidsraad van de VN op om hun 
coördinatie hierin te verbeteren teneinde de doeltreffendheid van het optreden van de EU 
op het wereldpodium te bevorderen en om op de langere termijn te streven naar een zetel 
voor de Europese Unie in de Veiligheidsraad;

25. beveelt aan om de status van de Unie in internationale organisaties na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en nadat de Unie de Europese 
Gemeenschap opvolgt opnieuw te bespreken en te versterken;

De financiering van het GBVB in het kader van het Verdrag van Lissabon en de rol van het 
Parlement

26. is van mening dat alle externe optredens van de Europese Unit (met inbegrip van 
optredens binnen het toekomstige GVDV maar met uitzondering van alle militaire 
uitgaven) in de toekomst bekostigd moeten worden uit de gemeenschappelijke EU-
begroting;

27. beveelt aan dat de voorzitters en/of rapporteurs van de commissies van het Parlement die 
verantwoordelijk zijn voor het externe optreden, ambtshalve volledig worden betrokken 
bij de activiteiten van de nieuwe overlegcommissie die wordt voorzien voor de nieuwe 
begrotingsprocedure;

28. verwijst naar haar verslag over deze kwestie.


