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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

- emlékeztetve a Lisszaboni Szerződésről szóló, 2008. január 22-i véleményére, 

1. üdvözli azokat az eredményeket, amelyeket az utóbbi években értek el az Európai 
Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés fejlesztése tekintetében a 
külpolitika, a biztonság és a védelem területén;

2. tiszteletben tartja a nemzeti parlamentek nemzetbiztonsági ügyekben betöltött központi 
szerepét;

3. úgy véli, hogy az Európai Parlament fontos kiegészítő szerepet tölt be a kibontakozóban 
lévő KKBP és az EBVP befolyásolásában és elszámoltatásában, amely szerep kizárólag a 
nemzeti parlamentekkel való együttműködés révén erősíthető meg;

4. megismétli a KKBP-re és az EBVP-re vonatkozó finanszírozási szabályok nem megfelelő 
parlamenti elszámoltathatóságával kapcsolatos aggodalmait; sürgeti az Európai Parlament 
és a nemzeti parlamentek közötti jobb együttműködést az ilyen jellegű politikák 
valamennyi vonatkozása demokratikus ellenőrzésének elérése érdekében1

5. elismeri, hogy a nemzeti parlamentek fontos szerepet játszanak a KKBP-ről és az EBVP-
ről folytatott nemzeti viták szereplőinek tájékoztatásában;   

6. megjegyzi, hogy a Lisszaboni Szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 10. cikkének nemzeti 
parlamentek szerepéről szóló rendelkezései azt irányozzák elő, hogy az Európai 
Ügyekkel Foglalkozó Bizottságok Konferenciája (COSAC) szervezzen parlamentközi 
konferenciákat különösen a KKBP és az EBVP ügyeinek megvitatása céljából;

7. várakozással tekint arra, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően elláthassa 
saját, a KKBP-vel és az EBVP-vel kapcsolatos megnövelt költségvetési és ellenőrzési 
feladatait, különösen az alelnök/főképviselő elszámoltatására vonatkozókat;   

8. az összehangoltság és hatékonyság, valamint a párhuzamosság elkerülése érdekében kéri 
a NYEU közgyűlésének feloszlatását, amint a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a 
NYEU teljes mértékben és végérvényesen az Európai Unió részévé válik;

9. hangsúlyozza az Európai Parlamentnek a NATO Parlamenti Közgyűlésében betöltött 
megerősített szerepének fontosságát;

10. megállapítja, hogy egyre nagyobb számban léteznek olyan többoldalú, regionális 
parlamenti fórumok, mint az AKCS-EU, az EMPA és az EUROLAT Közös Parlamenti 
Közgyűlése, és kéri hozzáadott értékük átfogó értékelését;  

                                               
1 A 2006/C 139/01 sz. intézményközi megállapodás és a Lisszaboni Szerződés által módosított Európai Unióról 
szóló szerződés 41. cikkének (3) bekezdése. 
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11. támogatja azt a jelenlegi gyakorlatot, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai 
Parlament illetékes bizottságainak elnökei félévenként üléseket tartanak (COFACC);

12. javasolja, hogy félévenként szervezzenek konferenciát a parlamenti bizottságok és 
képviselőcsoportok megfelelő szóvivői számára, hogy az Európai Parlamentben 
megvitathassák a nemzetközi ügyek jelenlegi és a jövőbeni fontos kérdéseit. 
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