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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– primindamas savo 2008 m. sausio 22 d. nuomonę dėl Lisabonos sutarties,

1. palankiai vertina pastaraisiais metais padarytą pažangą plėtojant Europos Parlamento ir 
nacionalinių parlamentų santykius užsienio reikalų, saugumo ir gynybos srityse;

2. pripažįsta, kad nacionaliniai parlamentai vaidina pagrindinį vaidmenį sprendžiant 
nacionalinio saugumo klausimus;

3. mano, kad Europos Parlamentas gali turėti didelę papildomą įtaką naujajai bendrai 
užsienio reikalų ir gynybos politikai (BUGP) ir Europos saugumo ir gynybos politikai 
(ESGP) ir pareikalauti, kad ji būtų vykdoma atsakingai; tai įmanoma tik artimai 
bendradarbiaujant su nacionaliniais parlamentais;

4. dar kartą išreiškia susirūpinimą dėl nepakankamos parlamentinės atskaitomybės 
finansuojant BUGP ir ESGP; ragina Europos Parlamentą ir nacionalinius parlamentus 
glaudžiau bendradarbiauti siekiant užtikrinti visų šios politikos aspektų demokratinę 
kontrolę1; 

5. pripažįsta, kad nacionaliniai parlamentai vaidina svarbų vaidmenį teikiant informaciją 
nacionaliniu lygmeniu apie BUGP ir ESGP;

6. pažymi, kad, remiantis Lisabonos sutarties 1 protokolo 10 straipsnio nuostatomis dėl 
nacionalinių parlamentų vaidmens, numatyta surengti Europos reikalų komitetų 
konferenciją (angl. COSAC), kurioje būtų aptariami BUGP ir ESGP klausimai;

7. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tikisi užsidėti dėl BUGP ir ESGP padidėjusią biudžeto ir 
kontrolės naštą, ypač reikalauti pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo įgaliotinio) 
atsakomybės;

8. siekdamas užtikrinti darnumą, veiksmingumą bei išvengti dubliavimosi, ragina paleisti 
Vakarų Europos Sąjungos (VES) asamblėją, kai, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, VES bus 
visiškai integruota į Europos Sąjungą;

9. pabrėžia, kad Europos Parlamentui svarbu sustiprinti savo įtaką NATO Parlamentinėje 
asamblėjoje;

10. pažymi, kad padaugėjo daugiašalių regioninių parlamentinių forumų, kaip antai  jungtinė 
AKR ir ES parlamentinė asamblėja,  Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių 
parlamentinė asamblėja (angl. EMPA) ir Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinė 
asamblėja (angl. EUROLAT), ir ragina išsamiai įvertinti jų pridėtinę vertę;

                                               
1 Tarpinstitucinis susitarimas 2006/C 139/01 ir ES Sutarties 41 straipsnio 3 dalis (iö  dalies pakeista Lisabonos 
sutartimi).
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11. remia dabartinę tvarką du kartus per metus rengti susirinkimus su Europos valstybių 
nacionalinių parlamentų atitinkamų komitetų pirmininkais (užsienio reikalų komitetų 
pirmininkų konferencija);

12. siūlo du kartus per metus rengti atitinkamų parlamento komitetų ir frakcijų atstovų 
konferencijas, kuriose jie susitiktų su pareigūnais, einančiais analogiškas pareigas 
Europos Parlamente, ir kuriose vyktų diskusijos dabartinės ir ateities užsienio reikalų 
politikos klausimais.  
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