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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob sklicevanju na svoje mnenje z dne 22. januarja 2008 o lizbonski pogodbi,

1. izraža zadovoljstvo nad napredkom, ki je bil v zadnjih letih dosežen pri razvoju 
sodelovanja med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti na področju 
zunanjih zadev, varnosti in obrambe;

2. spoštuje osrednjo vlogo nacionalnih parlamentov pri vprašanjih nacionalne varnosti;

3. izraža prepričanje, da ima Evropski parlament bistveno dopolnilno vlogo pri vplivanju na 
porajajoči se skupno zunanjo in varnostno politiko (SZVP) in evropsko varnostno in 
obrambno politiko (EVOP) ter pri klicanju na odgovornost v zvezi z njima – vlogo, ki jo 
lahko okrepimo samo v tesnem sodelovanju z nacionalnimi parlamenti;

4. ponovno izraža zaskrbljenost nad neustrezno odgovornostjo do Parlamenta pri finančnih 
dogovorih glede SZVP in EVOP; odločno poziva k boljšemu sodelovanju med 
Evropskim in nacionalnimi parlamenti za vzpostavitev demokratičnega nadzora nad 
vsemi vidiki teh politik1;

5. se zaveda, da morajo nacionalni parlamenti odigrati pomembno vlogo s prispevanjem 
informacij k nacionalni razpravi o SZVP in EVOP; 

6. ugotavlja, da člen 10 protokola št. 1 k lizbonski pogodbi o vlogi nacionalnih parlamentov 
določa, da COSAC lahko organizira medparlamentarne konference, na katerih naj bi 
zlasti razpravljali o vprašanjih SZVP in EVOP;

7. izraža zadovoljstvo nad večjo proračunsko in nadzorno odgovornostjo glede SZVP in 
EVOP, ki jo bo dobil z začetkom veljavnosti lizbonske pogodbe, in zlasti nad tem, da bo 
pred njim odgovoren podpredsednik/visoki predstavnik; 

8. zaradi skladnosti in učinkovitosti ter da se prepreči podvajanje, poziva k razpustitvi 
skupščine Zahodnoevropske unije (ZEU) po tem, ko bo z začetkom veljavnosti lizbonske 
pogodbe ZEU polno in dokončno postala del Evropske unije;

9. poudarja pomen okrepljene vloge Evropskega parlamenta v parlamentarni skupščini 
Nata;

10. je seznanjen z vse številnejšimi večstranskimi regionalnimi parlamentarnimi forumi, kot 
so skupna parlamentarna skupščin AKP-EU, evro-sredozemska parlamentarna skupščina 
(EMPA) in Evro-latinskoameriška skupščina (EuroLat), ter poziva k celoviti oceni 
njihove dodane vrednosti;

                                               
1 Medinstitucionalni dogovor 2006/C 139/01 in člen 41(3) PEU, kot je bil spremenjen z lizbonsko pogodbo.
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11. izraža podporo sedanji praksi polletnih srečanj predsednikov ustreznih odborov 
nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta (konferenca predsednikov odborov za 
zunanje zadeve, COFACC);

12. predlaga pripravo polletnih konferenc predstavnikov ustreznih parlamentarnih odborov in 
političnih skupin, na katerih bi s sogovorniki iz Evropskega parlamenta razpravljali o 
trenutnih in prihodnjih pomembnih vprašanjih s področja mednarodnih zadev. 


	724651sl.doc

