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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

- herinnerend aan zijn advies van 22 januari 2008 over het Verdrag van Lissabon,

1. is verheugd over de vooruitgang die de afgelopen jaren geboekt is met betrekking tot het 
opzetten van samenwerkingsverbanden tussen het Europees Parlement en de nationale 
parlementen op het gebied van buitenlandse zaken, veiligheid en defensie;

2. respecteert het feit dat op het gebied van nationale veiligheid de nationale parlementen de
belangrijkste rol spelen;

3. is van mening dat het Europees Parlement bij de beleidsvorming op het gebied van het 
steeds belangrijker wordende GBVB en EVDB en bij het toezicht daarop een belangrijke 
aanvullende rol speelt, een taak die slechts in samenwerking met de nationale parlementen
ten volle kan worden uitgeoefend;

4. herhaalt zijn bezorgdheid over de tekortschietende parlementaire controle op het 
financieringskader voor het GBVB en het EVDB; dringt aan op een betere samenwerking 
tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen, teneinde democratische 
controle op alle aspecten van deze beleidsgebieden te bereiken1;

5. erkent dat de nationale parlementen een belangrijke rol moeten spelen bij het voeden van 
het nationale debat over het GBVB en het EVDB;

6. merkt op dat artikel 10 van het eerste Protocol bij het Verdrag van Lissabon betreffende 
de rol van de nationale parlementen voorziet in het organiseren door COSAC van 
interparlementaire conferenties over vraagstukken op het gebied van met name het GBVB 
en het EVDB;

7. kijkt ernaar uit om als het Verdrag van Lissabon in werking treedt zijn nieuwe 
verantwoordelijkheden inzake de begroting en het toezicht op het gebied van het GBVB 
en het EVDB, en in het bijzonder het toezicht op de Ondervoorzitter/Hoge 
Vertegenwoordiger, op zich te nemen;

8. benadrukt dat de Parlementaire Vergadering van de WEU in het belang van samenhang en 
efficiëntie en ter voorkoming van overlappingen dient te worden ontbonden op het 
moment dat de WEU door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon volledig en 
definitief in de Europese Unie opgaat;

9. dringt aan op een belangrijkere rol voor het Europees Parlement in de Parlementaire 
Vergadering van de NAVO;

10. signaleert het toenemend aantal multilaterale regionale parlementaire fora, zoals de 
Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU, de EMPA en EuroLat, en dringt erop aan 

                                               
1 Interinstitutioneel akkoord 2006/C 139/01 en artikel 41, lid 3 VEU, als gewijzigd bij het Verdrag van Lissabon.
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een omvattend onderzoek te wijden aan de toegevoegde waarde van deze fora;

11. ondersteunt de huidige praktijk van de voorzitters van de op dit gebied bevoegde
commissies van de nationale parlementen en het Europees Parlement om tweejaarlijkse 
vergaderingen te houden (COFACC);

12. stelt voor tweejaarlijkse vergaderingen te organiseren waarbij vertegenwoordigers van de 
parlementaire commissies en fracties met hun tegenhangers in het Europees Parlement in 
debat gaan over actuele onderwerpen en onderwerpen van toekomstig belang op het 
gebied van internationale aangelegenheden.
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