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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– připomínaje své stanovisko ze dne 22. ledna 2008 k Lisabonské smlouvě,

1. vítá pokrok, kterého bylo v posledních letech dosaženo při rozvíjení spolupráce mezi 
Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty v oblasti zahraničních věcí, 
bezpečnosti a obrany;

2. respektuje ústřední úlohu vnitrostátních parlamentů v otázkách národní bezpečnosti;

3. je přesvědčen, že Evropský parlament má významnou doplňkovou funkci při ovlivňování 
a volání k odpovědnosti vyvíjející se společnou zahraniční a bezpečnostní politiku 
(SZBP) a evropskou bezpečnostní a obrannou politiku (EBOP), což je funkce, kterou lze 
rozšířit pouze spoluprací s vnitrostátními parlamenty;

4. opakuje své znepokojení nad neodpovídající parlamentní odpovědností za způsoby 
financování SZBP a EBOP; naléhavě vyzývá k lepší spolupráci mezi Evropským 
parlamentem a vnitrostátními parlamenty s cílem dosáhnout demokratické kontroly všech 
aspektů těchto politik1;

5. uznává, že vnitrostátní parlamenty musejí hrát důležitou úlohu při informační vnitrostátní 
diskusi o SZBP a EBOP;

6. konstatuje, že ustanovení článku 10 protokolu č. 1 k Lisabonské smlouvě o úloze 
vnitrostátních parlamentů předpokládá, že COSAC může pořádat meziparlamentní 
konference, na nichž se jedná zejména o otázkách SZBP a EBOP;

7. s potěšením čeká na převzetí většího dílu vlastní rozpočtové a kontrolní odpovědnosti, 
pokud jde o SZBP a EBOP, jakmile vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, a zejména na 
povolání místopředsedy/vysokého představitele k odpovědnosti;

8. v zájmu soudržnosti a efektivnosti a kvůli vyvarování se duplicitě vyzývá ke zrušení 
Shromáždění ZEU, jakmile bude ZEU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost úplně 
a definitivně pohlcena Evropskou unií;

9. zdůrazňuje význam posílené úlohy Evropského parlamentu v Parlamentním shromáždění 
NATO;

10. konstatuje rostoucí počet vícestranných regionálních parlamentních fór, jako např. 
Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, Evropsko-středomořského 
parlamentního shromáždění a Evropsko-latinskoamerického parlamentní shromáždění, 
a vyzývá ke komplexnímu posouzení jejich přínosu;

                                               
1 Interinstitucionální dohoda 2006/C 139/01 a čl. 41 odst. 3 Smlouvy o EU ve znění Lisabonské smlouvy.
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11. podporuje současnou praxi konání schůzí předsedů příslušných výborů vnitrostátních 
parlamentů a Evropského parlamentu (COFACC) každého půl roku;

12. navrhuje pořádání setkání příslušných předsedů parlamentních výborů a politických 
skupin každého půl roku, na nichž by společně diskutovali se svými protějšky 
v Evropském parlamentu o otázkách současného a budoucího zájmu v mezinárodních 
záležitostech.
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