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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

- având în vedere avizul său din 22 ianuarie 2008 privind Tratatul de la Lisabona,

1. salută progresul înregistrat în ultimii ani în dezvoltarea colaborării dintre Parlamentul 
European și parlamentele naționale în domeniul afacerilor externe, al securității și al 
apărării;

2. respectă rolul central al parlamentelor naționale în materie de securitate națională;

3. consideră că Parlamentul European deține o funcție complementară majoră în 
influențarea și în supravegherea PESC și PESA aflate în curs de dezvoltare, funcție care 
poate fi susținută numai prin colaborarea cu parlamentele naționale; 

4. își reiterează preocuparea față de neacordarea unor competențe de supraveghere 
satisfăcătoare Parlamentului privind regimurile financiare pentru PESC și PESA; insistă 
asupra unei mai bune colaborări între Parlamentul European și parlamentele naționale, în 
vederea realizării unui control democratic al tuturor aspectelor ale acestor politici1;

5. recunoaște faptul că parlamentele naționale trebuie să joace un rol important în susținerea 
dezbaterii naționale privind PESC și PESA; 

6. observă că dispozițiile articolului 10 din protocolul nr. 1 la Tratatul de la Lisabona, 
referitor la rolul parlamentelor naționale, vizează organizarea de către COSAC a 
conferințelor interparlamentare care să dezbată, în special, a aspectelor legate de PESC și 
PESA.

7. așteaptă cu interes să-și asume propriile responsabilități bugetare și de control sporite în 
ceea ce privește PESC și PESA, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona 
și, în special, asumarea responsabilității de către vicepreședinte/ Înaltul Reprezentant; 

8. în interesul coerenței și al eficienței, precum și al evitării redundanțelor, solicită 
dizolvarea Adunării Uniunii Europei Occidentale odată cu integrarea completă a acesteia 
în Uniunea Europeană în momentul intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona;

9. subliniază importanța unui rol sporit al Parlamentul European în Adunarea parlamentară a 
NATO;

10. observă creșterea numărului de foruri parlamentare regionale multilaterale precum 
Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE, APEM și EUROLAT și solicită o evaluare 
cuprinzătoare a valorii adăugate pe care o generează acestea;

                                               
1 Acordul interinstituțional 2006/C 139/01 și articolul 41 alineatul (3) TUE, astfel cum a fost modificat prin 
Tratatul de la Lisabona
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11. susține practica actuală de a organiza reuniuni bianuale ale președinților comisiilor 
relevante din cadrul parlamentelor naționale și al Parlamentului European (COFACC);

12. propune organizarea conferințelor semestriale între purtătorii de cuvânt competenți ai 
comisiilor parlamentare și ai grupurilor politice, care să dezbată împreună cu omologii lor 
din Parlamentul European subiecte de interes actual și viitor din domeniul afacerilor 
internaționale. 
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