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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

– muistuttaa 22. tammikuuta 2008 Lissabonin sopimuksesta antamastaan lausunnosta,

1. panee tyytyväisenä merkille viime vuosina saavutetun edistyksen Euroopan parlamentin 
ja kansallisten parlamenttien yhteistyössä ulko-, turvallisuus- ja puolustusasioissa;

2. kunnioittaa kansallisten parlamenttien keskeistä roolia kansallista turvallisuutta 
koskevissa asioissa;

3. katsoo, että Euroopan parlamentilla on merkittävä täydentävä tehtävä vaikuttaa ja valvoa 
kehittymässä olevia yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja Euroopan turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaa, ja työskentely yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa voi vain 
helpottaa tästä tehtävästä suoriutumista;

4. toistaa huolensa siitä, että yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja Euroopan 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoitusjärjestelyissä parlamentaarinen valvonta on 
puutteellista; kehottaa parantamaan Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
yhteistyötä, jotta näiden politiikan alojen kaikki osa-alueet saataisiin demokraattiseen 
valvontaan1; 

5. tunnustaa, että kansallisilla parlamenteilla on merkittävä tiedotusrooli kansallisessa 
keskustelussa yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja Euroopan turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikasta;

6. panee merkille, että Lissabonin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 1 10 artiklan 
kansallisten parlamenttien roolia koskevien määräysten mukaisesti COSACin on 
järjestettävä kansainvälisiä parlamenttien välisiä kokouksia erityisesti yhteisestä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikasta ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta käytäviä 
keskusteluja varten; 

7. aikoo hoitaa Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä kasvavan yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevan oman 
budjetti- ja valvontavastuunsa ja valvoa erityisesti komission varapuheenjohtajaa/korkeaa 
edustajaa; 

8. kehottaa johdonmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi 
lakkauttamaan WEU:n edustajakokouksen heti kun WEU on kokonaan ja lopullisesti 
otettu osaksi Euroopan unionia Lissabonin sopimuksen tultua voimaan;

                                               
1 Toimielinten välinen sopimus 2006/C 139/01 ja SEU:n 41 artiklan 3 kohta sellaisena kuin se on muutettuna 
Lissabonin sopimuksella.  
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9. korostaa, että Euroopan parlamentin roolia Naton parlamentaarisessa yleiskokouksessa on 
tärkeää vahvistaa; 

10. panee merkille kasvavan joukon monenkeskisiä alueellisia parlamentaarisia 
yhteiskokouksia (AKT–EU, Euro–Välimeri-alueen parlamentaarinen edustajakokous, 
EuroLat), ja kehottaa arvioimaan perusteellisesti niiden tuottamaa lisäarvoa; 

11. tukee nykyistä käytäntöä järjestää puolivuosittain kansallisten parlamenttien ja Euroopan 
parlamentin asianomaisten valiokuntien puheenjohtajien (COFACC) kokouksia; 

12. ehdottaa, että järjestetään puolivuosittain kansallisten parlamenttien valiokuntien ja 
poliittisten ryhmien edustajien kokouksia, joissa he keskustelevat yhdessä Euroopan 
parlamentissa olevien kollegoidensa kanssa nykyisistä ja tulevista kansainvälisistä 
haasteista. 
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