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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da širitev zunanjega delovanja Unije v skladu z lizbonsko pogodbo, vključno z 
določbo o novi pravni podlagi in instrumentih s področja zunanje politike (zunanje 
delovanje in SZVP/SVOP), zahteva novo medinstitucionalno ravnotežje, po katerem bi 
bilo zunanje delovanje Unije usklajeno in bi bil zajamčen ustrezen demokratični nadzor 
Evropskega parlamenta;

2. meni, da je zelo pomembno vzpostaviti čim tesnejše sodelovanje med predsednikom 
Evropskega sveta, predsednikom Komisije, visokim predstavnikom/podpredsednikom 
Komisije in predsedstvom po rotacijskem sistemu, da bi njihove različne funkcije lahko 
prispevale k skladnosti in učinkovitosti SZVP;

Odnosi Parlamenta s stalnim predsednikom Evropskega sveta glede vprašanj zunanje 
politike

3. priznava, da stalni predsednik Evropskega sveta lahko koristi skladnemu in 
nepretrganemu zunanjemu delovanju Unije, vključno z zadevami s področja skupne 
zunanje in varnostne politike (SZVP) in skupne varnostne in obrambne politike(SVOP); 

4. priporoča, da se s stalnim predsednikom Evropskega sveta vzpostavijo redni odnosi glede 
vprašanj zunanje politike;

Odnosi Parlamenta z visokim predstavnikom/podpredsednikom Komisije

5. vztraja, da Parlament preko postopka posvetovanja polno sodeluje pri imenovanju 
visokega predstavnika/podpredsednika Komisije, pa tudi pri vsakem začasnem 
imenovanju;

6. opozarja, da bo prihodnji visoki predstavnik/podpredsednik Komisije svojo legitimnost 
dobil neposredno od Evropskega parlamenta; zato to osebo poziva, naj nadaljuje sedanjo 
prakso in redno nastopa na plenarnih zasedanjih Parlamenta in pred Odborom za zunanje 
zadeve, pa tudi sodeluje na sejah, da bi se s tem redno, sistematično in vsebinsko 
posvetoval s Parlamentom in njegovimi pristojnimi organi, s čimer bi bil Parlament 
vključen v proces odločanja, kar bi povečalo preglednost in odgovornost zunanje politike 
Unije;

7. meni, da je redna razprava z visokim predstavnikom/podpredsednikom Komisije o glavnih 
vidikih in temeljnih odločitvah s področja SZVP/SVOP za naslednje leto idealna 
priložnost za posvetovanje s Parlamentom na začetku vsakega leta ter da se njeno 
nadaljevanje predvidi šest mesecev pozneje;

8. pričakuje, da bo visoki predstavnik ali njegov zastopnik okrepil sedanjo prakso, po kateri 
predsedstvo Unije nastopi pred Odborom za zunanje zadeve in poroča o rezultatih 
mesečnih zasedanj Sveta za zunanje zadeve – v skladu z nalogo visokega predstavnika, da 
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vodi skupno zunanjo in varnostno politiko Unije in predseduje Svetu za zunanje zadeve 
(člen 9 E(2) in (3) pogodbe o EU);

9. poziva zastopnika visokega predstavnika, ki predseduje Političnemu in varnostnemu 
odboru (PVO), naj redno nastopa pred Odborom Evropskega parlamenta za zunanje 
zadeve in mu poroča o vprašanjih, o katerih v danem trenutku razpravlja Politični in 
varnostni odbor;

10. zahteva, da namestniki in zastopniki visokega predstavnika ter posebni predstavniki Unije 
(kot to navaja člen 36 konsolidirane pogodbe) nastopijo pred Odborom za zunanje zadeve 
in drugimi ustreznimi odbori, če in ko so k temu pozvani;

11. pričakuje, da bo vzpostavitev evropske službe za zunanjepolitično delovanje prispevala k 
jasnejšim merilom za imenovanje in oceno dela posebnih predstavnikov Unije in se bo 
opredelila narava in vsebina njihovih nalog, dolžina mandata ter usklajevanje in 
dopolnjevanje njegove dela z delom prihodnjih delegacij Unije;

Sodelovanje med Parlamentom in predsedstvi po rotacijskem sistemu na področju zunanje 
politike

12. poudarja, da je treba pospeševati redne stike med Parlamentom in timskim predsedstvom 
glede vprašanj zunanjega delovanja;

Sodelovanje med Svetom, Parlamentom in Komisijo na področju zunanje politike

13. meni, da bi morala biti Komisija navzoča na vseh sejah Sveta in sorodnih pripravljalnih 
sestankih, kjer obravnavajo zunanje delovanje, da bi s tem zagotovili skladno zunanje 
delovanje Unije kot celote;

14. meni, da bi moral Evropski parlament bolj sistematično zavzemati stališča o vsaki 
zaporedni stopnji v procesu odločanja s področja SZVP in SVOP, da bi s tem lahko Svet 
njegovo stališče upošteval v skupnih stališčih in ukrepih, kar bi povečalo njuno 
demokratično legitimnost;

15. se zavzema za posodobitev medinstitucionalnega sporazuma med Parlamentom in 
Svetom, v katerem bi bili opredeljeni delovni odnosi v zvezi z zunanjo politiko, pa tudi 
sporočanje zaupnih informacij na podlagi člena 16A in 252a pogodbe o delovanju EU in 
člena 21 pogodbe o EU;

16. meni, da je navzočnost predsednika Odbora za zunanje zadeve na neformalnih srečanjih 
zunanjih ministrov držav članic (ti. srečanj Gymnich) bistvenega pomena, pač glede na 
ustaljeno prakso neformalnih srečanj Sveta na drugih političnih področjih;

17. poudarja, da je treba zagotoviti demokratično odgovornost in preglednost dela Evropske 
obrambne agencije;

Parlament in evropska služba za zunanjepolitično delovanje

18. poudarja potrebo po preglednosti in demokratičnemu nadzoru celotnega procesa; opozarja 
na svojo pravico do tega, da se Svet glede vzpostavitve evropske službe za 
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zunanjepolitično delovanje z njim posvetuje v skladu s členom 13a(3) pogodbe o EU, in 
da polno sodeluje v pripravah nanjo; se sklicuje na poročilo, ki se pripravlja o tej zadevi;

19. se zavzema za to, da bi pripravil zasliševanje za vodje delegacij Evropske unije v tretjih 
državah; 

Odnosi Parlamenta z nacionalnimi parlamenti glede zunanje politike

20. pozdravlja določbe lizbonske pogodbe o tesnejšem sodelovanju med Evropskim in 
nacionalnimi parlamenti; poudarja potrebo po vzpostavitvi tesnejšega sodelovanja med 
pristojnimi odbori Evropskega in nacionalnih parlamentov, ki bi nadaljevalo sedanjo 
prakso srečanj med predsedniki odborov za zunanje zadeve, obrambo in evropske zadeve 
nacionalnih parlamentov in odborom Evropskega parlamenta za zunanje zadeve,
sodelovali pa bi tudi parlamentarni opazovalci iz držav članic Nato, ki niso članice EU, in 
člani parlamentarne skupščine Nata; se sklicuje na poročilo, ki se pripravlja o tej zadevi;

Stališče Parlamenta do mednarodnih sporazumov s področja zunanje politike

21. priporoča, da se vsi prihodnji sporazumi, ki bodisi vsebujejo elemente s področja SZVP 
ali pa tudi ne, osnujejo na enotni pravni podlagi, ki naj bo neposredno vezana na predmet 
sporazuma;

22. se zavzema za večjo vlogo Parlamenta pri mednarodnih sporazumih s področja zunanje 
politike;

Stališče Parlamenta do vloge Unije v mednarodnih organizacijah

23. poziva države članice, naj se pred strateškimi odločitvami s področja zunanje politike, 
zlasti v mednarodnih organizacijah, posvetujejo s partnericami EU in visokim 
predstavnikom/podpredsednikom Komisije, da bi bila njihova stališča do strateških 
odločitev skladna in bi ne vplivala na konvergenco zunanje politike Unije ali 
spodkopavale verodostojnosti Unije kot globalnega akterja nasproti tretjih držav; v zvezi s 
tem opozarja, da lizbonska pogodba države članice obvezuje k medsebojnemu 
posvetovanju in izkazovanju medsebojne solidarnosti;

24. poziva države članice EU, ki so tudi članice Varnostnega sveta OZN, da v tem okviru 
izboljšajo koordinacijo za bolj uspešno delovanje Unije na svetovni ravni in si, 
dolgoročno gledano, prizadevajo za sedež EU v Varnostnem svetu;

25. priporoča, da se po začetku veljavnosti lizbonske pogodbe in potem, ko bo Unija nasledila 
Evropske skupnosti, nujno ponovno pregleda in okrepi položaj Unije v mednarodnih 
organizacijah;

Financiranje SZVP po lizbonski pogodbi in vloga Parlamenta

26. meni, da bi bilo v prihodnje prav, da se celotno zunanje delovanje Unije (vključno z 
delovanjem v okviru prihodnje SVOP) financira iz skupnega proračuna EU;

27. priporoča, da so predsedniki in/ali poročevalci parlamentarnih odborov, pristojnih za 
zunanje delovanje, po uradni dolžnosti polno vključeni v delo novega spravnega odbora, 
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predvidenega za novi proračunski postopek;

28. se sklicuje na poročilo, ki se pripravlja o tej zadevi.
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