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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

- atgādinot par 2008. gada 22. janvāra atzinumu par Lisabonas līgumu,

1. atzinīgi vērtē panākumus, kas pēdējos gados gūti, veidojot Eiropas Parlamenta un 
dalībvalstu parlamentu sadarbību ārlietu, drošības un aizsardzības jomā;

2. ņem vērā dalībvalstu parlamentu galveno nozīmi valsts drošības jautājumos;

3. uzskata, ka Eiropas Parlamentam ir svarīga papildfunkcija, ar kuru tas ietekmē un 
pārrauga izstrādāto KĀDP un EDAP — funkcija, ko var pastiprināt tikai ciešā sadarbībā 
ar dalībvalstu parlamentiem;

4. atkārtoti pauž bažas par neatbilstīgo parlamentāro pārskatatbildību attiecībā uz KĀDP un 
EDAP finansēšanas sistēmu; mudina uzlabot sadarbību starp Eiropas Parlamentu un 
dalībvalstu parlamentiem, lai nodrošinātu visu aspektu demokrātisku pārraudzību 
minētajās politikas jomās 1;

5. atzīst, ka dalībvalstu parlamentiem ir svarīga nozīme, sniedzot informāciju valsts līmeņa 
debatēm par KĀDP un EDAP; 

6. atzīmē, ka Lisabonas līgumam pievienotā 1. Protokola 10. panta noteikumi par 
dalībvalstu parlamentu nozīmi paredz, ka Eiropas Kopienas lietu komiteju konference 
(COSAC) rīko apvienotās parlamentu konferences, lai apspriestu it sevišķi KĀDP un 
EDAP jautājumus;

7. līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā ir gatavs īstenot paplašinātās budžeta un 
pārbaudes pilnvaras attiecībā uz KĀDP un EDAP, un jo īpaši — uz Augstā 
pārstāvja/priekšsēdētāja vietnieka darbības pārraudzību; 

8. lai nodrošinātu saskaņotību un efektivitāti un novērstu dublēšanos, prasa izbeigt 
Rietumeiropas Savienība asamblejas darbību, tiklīdz saskaņā ar Lisabonas līguma 
stāšanos spēkā RES pilnībā un galīgi tiek integrēta Eiropas Savienībā;

9. uzsver Eiropas Parlamenta pastiprināto nozīmi NATO Parlamentārajā asamblejā;

10. norāda uz daudzpusēju reģionālu parlamentāro forumu (piemēram, ĀKK un ES 
Apvienotā parlamentārā asambleja, Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu parlamentārā 
asambleja un Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārā asambleja) skaita pieaugumu un 
prasa visaptveroši novērtēt šo forumu darbības pievienoto vērtību;

11. atbalsta pašreizējo praksi ik pēc diviem gadiem rīkot Eiropas Parlamenta un dalībvalstu 
parlamentu attiecīgo komiteju priekšsēdētāju tikšanās (COFACC);

                                               
1 Iestāžu nolīgums 2006/C 139/01 un LES 41. panta 3. punkts, grozīts saskaņā ar Lisabonas līgumu.
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12. ierosina ik pēc diviem gadiem rīkot parlamentu komiteju un politisko grupu attiecīgo 
pārstāvju konferences, lai kopā ar partneriem no Eiropas Parlamenta risinātu pašreizējās 
un turpmākās starptautiskās problēmas. 
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