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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

-. υπενθυμίζοντας τη γνωμοδότησή του της 22ας Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας,

1. επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη της 
συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στον 
τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, της ασφάλειας και της άμυνας·

2. εκτιμά τον κεντρικό ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων σε θέματα εθνικής ασφάλειας·

3. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει μείζονα συμπληρωματικό ρόλο 
επηρεάζοντας και ελέγχοντας τις αναδυόμενες πολιτικές ΚΕΠΠΑ και ΕΠΑΑ, ρόλο που 
μπορεί να ενισχυθεί μόνο σε στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια·

4. εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για την ανεπαρκή κοινοβουλευτική ευθύνη όσον 
αφορά τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για την ΚΕΠΠΑ και την ΕΠΑΑ· προτρέπει να 
υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών και εθνικών κοινοβουλίων για την 
άσκηση δημοκρατικού ελέγχου σε όλους τους τομείς των πολιτικών αυτών1·

5. αναγνωρίζει ότι τα εθνικά κοινοβούλια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ενημερώνοντας 
τον εθνικό διάλογο σχετικά με την ΚΕΠΠΑ και την ΕΠΑΑ·

6. διαπιστώνει ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων προβλέπουν την οργάνωση 
από την Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC) 
διακοινοβουλευτικών διασκέψεων που θα εξετάζουν, ειδικότερα, ζητήματα της ΚΕΠΠΑ 
και της ΕΠΑΑ·

7. προσδοκεί να αναλάβει τις αυξημένες αρμοδιότητές του σε θέματα προϋπολογισμού και 
ελέγχου όσον αφορά την ΚΕΠΠΑ και την ΕΠΑΑ μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της 
Λισαβόνας, και ιδίως όσον αφορά τη λογοδοσία του Αντιπροέδρου/Ύπατου Εκπροσώπου·

8. για λόγους συνοχής και αποτελεσματικότητας, και προς αποφυγή επικαλύψεων, ζητεί να 
διαλυθεί η Συνέλευση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) όταν η ΔΕΕ θα έχει πλήρως 
και οριστικά απορροφηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας·

9. τονίζει τη σπουδαιότητα του ενισχυμένου ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ·

10. διαπιστώνει τον αυξανόμενο αριθμό πολυμερών περιφερειακών κοινοβουλευτικών 
                                               
1 Διοργανική Συμφωνία 2006/C/01 και άρθρο 41(3) Συνθήκης ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας.
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φόρουμ, όπως είναι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, η 
Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΕΜΚΣ) και η Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής (EUROLAT), και ζητεί τη συνεκτική εκτίμηση 
της προστιθέμενης αξίας τους·

11. υποστηρίζει την τρέχουσα τακτική της διεξαγωγής εξαμηνιαίων συνεδριάσεων των 
προέδρων των σχετικών επιτροπών των εθνικών και ευρωπαϊκών κοινοβουλίων
(COFACC)·

12. προτείνει τη διοργάνωση εξαμηνιαίων διασκέψεων των αρμόδιων εκπροσώπων των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών και πολιτικών ομάδων που θα εξετάζουν από κοινού με 
τους ομόλογούς τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίκαιρα ζητήματα και μελλοντικούς 
προβληματισμούς στον τομέα των διεθνών υποθέσεων.
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