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Europa-Parlamentets beslutning om EU-undervisning i skolen 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), 

– der henviser til artikel 6 og 165 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. 

december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom 

og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 

1298/2008/EF
1
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1093/2012/EU af 21. 

november 2012 om Det Europæiske Sprogår 2013
2
, 

– der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af 

programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020
3
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 18. december 2006 om 

nøglekompetencer for livslang læring
4
, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 12. maj 2009 om en strategiramme for det 

europæiske samarbejde på uddannelsesområdet ("ET 2020")
5
, 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 26. august 2015 med titlen "Udkast til 

Rådets og Kommissionens fælles rapport for 2015 om gennemførelse af den strategiske 

ramme for europæisk samarbejde inden for uddannelse (ET 2020)" (COM(2015)0408), 

                                                 
1 
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50. 

2
 EUT L 325 af 23.11.2012, s. 1. 

3
 EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3. 

4
 EUT L 394 af 30.12.2006, s. 10. 

5
 EUT C 119 af 28.5.2009, s. 2. 
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– der henviser til Kommissionens gennemførelsesbestemmelser af 14. september 2015 om 

vedtagelsen af det årlige arbejdsprogram for 2016 for gennemførelsen af "Erasmus+": 

EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt 

(C(2015)6151), 

– der henviser til Rådets konklusioner af 28. og 29. november 2011 om en benchmark for 

læringsmobilitet
1
, 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 15. september 2015 med titlen "Udkast 

til fælles rapport for 2015 fra Rådet og Kommissionen om gennemførelse af nye rammer 

for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018)" (COM(2015)0429), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. april 2009 med titlen "En EU-strategi 

for unge: investering og mobilisering – En fornyet åben koordinationsmetode tilpasset 

udfordringer og muligheder på ungdomsområdet" (COM(2009)0200), 

– der henviser til Rådets resolution af 27. november 2009 om nye rammer for det 

europæiske samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018)
2
, 

– der henviser til Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikke-formel og 

uformel læring
3
, 

– der henviser til sin beslutning om undervisning efter 1993
4
, 

– der henviser til sin beslutning om forbedring af læreruddannelsens kvalitet
5
, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0021/2016), 

A. der henviser til, at i henhold til artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF) henhører uddannelse fortsat under medlemsstaternes kompetence;  

B. der henviser til, at uddannelsens grundlæggende rolle er at lære medborgerskab, der 

vedrører en person eller en enhed, der er underlagt en stats civilret; 

C. der henviser til, at målene med uddannelse bl.a. er at forberede mennesker til livet i 

samfundet ved at overføre de sociale regler og værdier, som gælder i det land, hvor de er 

statsborgere; 

D. der henviser til, at ifølge en Eurobarometerundersøgelse fra 2014 føler 44 % af EU's 

borgere, at de har begrænset forståelse af, hvordan EU fungerer, og 52 % af europæerne 

                                                 
1
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2
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mener ikke, at deres stemme tæller i EU
1
;  

E. der henviser til, at kun 42,61 % af EU's borgere og kun 27,8 % af de 18-24-årige stemte 

ved det sidste valg til Europa-Parlamentet, hvilket er den laveste valgdeltagelse siden 

1979
2
;  

F.  understreger, at EU lider under et demokratisk underskud og en legitimitetskrise blandt 

medlemsstaternes borgere; understreger også, at set i dette perspektiv kan en mere 

gennemsigtig information om den europæiske integrationsproces være nyttig, men at 

dette ikke kan ske uden at udvise respekt for mangfoldigheden af synspunkterne hos 

borgerne i medlemsstaterne, således at de føler sig respekteret; 

G. der henviser til, at forskellige meningsmålinger for nylig har vist viljen hos borgerne i 

flere medlemsstater, herunder Frankrig og Nederlandene, til at afholde folkeafstemning 

om medlemskab af Den Europæiske Union; der henviser til, at sådanne meningsmålinger 

fremhæver det engagement, som EU-borgerne stadig føler for deres respektive lande; 

H.  der henviser til, at de, der drager nytte af mobilitetsprogrammer, ofte kommer fra sociale 

miljøer, der allerede muliggør nem bevægelighed i hele Europa; der endvidere henviser 

til, at førsteprioriteten må være at mindske den sociale og økonomiske usikkerhed, som 

mange borgere i medlemsstaterne befinder sig i; henviser endvidere til, at det er 

nødvendigt at respektere nærhedsprincippet og anerkende betydningen af nationalstater, 

hvori borgerne kan nyde godt af fordelene ved et Europa med frie og uafhængige 

nationer, der samarbejder med hinanden om fælles programmer såsom Erasmus +; 

I. der henviser til, at det kun er medlemsstaterne, der kan forstå og tackle udfordringer 

inden for uddannelse og kultur på grund af deres nærhed til borgerne og legitimitet, men 

også fordi de socioøkonomiske forhold varierer fra land til land; 

J. der henviser til, at de fleste medlemsstater har integreret undervisning om EU i deres 

læseplaner og læreruddannelsesprogrammer; der henviser til, at en sådan uddannelse kun 

er nyttig, hvis borgerne i medlemsstaterne forinden erhverver viden om deres nationale 

historie, der er en forudsætning for at forstå den europæiske opbygning; 

K. der henviser til, at mange medlemsstater generelt underviser i EU-spørgsmål på tværs af 

de forskellige uddannelsesniveauer og på tværs af fagene inden for den obligatoriske 

skolegang; 

L. der henviser til, at investeringsprioriteter inden for uddannelse varierer fra medlemsstat til 

medlemsstat på grund af de specifikke forhold i de enkelte lande; der henviser til, at det 

derfor er op til hver enkelt medlemsstat at vurdere, hvilke forbedringer, der skal 

foretages, både hvad angår indholdet i skoleundervisningen og lærergrunduddannelsen; 

M. der henviser til, at der i henhold til undersøgelsen "Learning Europe at school", som det 

                                                 
1
  Eurobarometer Standard 81, foråret 2014. "Public opinion in the European Union" (den offentlige mening i EU 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), s. 117 og 131. 
2
 http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-

publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, p. 43-45. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
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private konsulentfirma ICF GHK har udført for GD Uddannelse og Kultur
1
, allerede er 

mange muligheder for lærere til at modtage læreruddannelse i EU-spørgsmål i 

institutioner og foreninger uden for de videregående uddannelser; 

N. noterer sig undersøgelsen af virkningerne af Erasmus-programmet, der blev forelagt af 

Kommissionen i 2014, og som viser den positive indvirkning af uddannelsesrelateret 

mobilitet og internationalisering af studier på beskæftigelsesegnetheden; minder om, at 

mobilitet imidlertid ikke alene kan løse problemet med arbejdsløshed, navnlig 

ungdomsarbejdsløshed, i Europa, men at den skal ledsages af bestræbelser på at forbedre 

undervisningen i grundlæggende færdigheder og give øget betydning, navnlig i social 

henseende, til lærlinges og erhvervsuddannelsers status; 

1.  understreger, at det er stadigt vigtigere, at elevernes får en forståelse af mekanismerne i 

den europæiske konstruktion, hvori de lever, og af den stadig større betydning, som Den 

Europæiske Union har i deres liv; minder imidlertid om, således som det fremgår af 

talrige undersøgelser om emnet, at førsteprioriteten i uddannelse er erhvervelsen af 

grundlæggende færdigheder (læsning, skrivning, matematik), hvilket er en forudsætning 

for at få adgang til den vigtige uddannelsesverden og til at forstå det miljø, hvor borgerne 

bor i; 

2.  understreger, at EU ikke kan genskabe tilliden hos borgerne i medlemsstaterne, hvis den 

nøjes med at gennemføre en bred oplysningskampagne i skoler og på højere 

læreanstalter; minder om behovet for at beskytte meningspluralismen og europæiske 

kulturer ved at tilskynde stater til at fremme deres nationale historie gennem 

undervisningsprogrammer og bedre adgang til den nationale kulturarv; 

3. understreger behovet for mere præcist at definere Den Europæiske Unions 

grundlæggende værdier, således at de ikke forbliver et abstrakt begreb for en stor del af 

borgerne i medlemsstaterne; påpeger, at en viden om og forståelse af medlemsstaternes 

historie og værdier er afgørende for en gensidig forståelse; 

4.  påpeger, at EU i betragtning af dets indvirkning på borgernes hverdag i højere grad bør 

fremhæves i undervisningsmaterialet; mener, at indhold, der udtrykkeligt vedrører EU, 

skal behandles anderledes i skolernes læseplaner; understreger behovet for at anvende 

aktive og deltagelsesfremmende undervisningsmetoder, der er tilpasset elevernes 

niveauer, behov og interesser, uden at forsømme deres behov for forinden at lære 

grundlæggende færdigheder med henblik på at sikre den bedst mulige 

uddannelsesmæssige og kulturelle udvikling og til at give dem en forståelse af verden 

omkring dem; 

5. understreger, at det er nødvendigt at anvende de undervisningsmetoder, der allerede har 

vist sig at være nyttige, og lægge vægt på erhvervelse af grundlæggende færdigheder; 

noterer sig i denne henseende, at Rådet og Kommissionen i den fælles rapport for 2015 

om gennemførelse af strategirammen for det europæiske samarbejde på 

uddannelsesområdet (ET 2020) mindede om, 22 % af de 15-årige i EU har utilstrækkelige 

kundskaber i matematik og 18 % alvorlige mangler i læsefærdighed; 

                                                 
1
 http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf. 

http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf
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6. understreger, at undervisning i medborgerskab, der er baseret på prioriteringer fastlagt på 

nationalt niveau, bør give mulighed for en åben og pluralistisk debat om europæisk 

integration og også give eleverne mulighed for at udvikle deres kritiske tankevirksomhed 

om Den Europæiske Union, især ved at de undervises i beslutningsprocesserne, og 

hvordan disse påvirker deres medlemsstater og deres demokratiske deltagelse; 

7.  henleder opmærksomheden på, at EU er blevet formet af sine medlemsstater med deres 

unikke historier og kulturer, og at udviklingen af Unionen er uløseligt forbundet med sine 

medlemsstater; 

8. bemærker, at EU's indvirkning på medlemsstaterne er betydelig, og at undervisningen om 

EU i skolerne bør afspejle både medlemsstaternes rolle i udviklingen af EU og EU's 

indflydelse på de nationale udviklinger; 

9.  påpeger, at medlemsstaterne og EU skal foregå med et godt eksempel for alle aktører, der 

er involveret i undervisning og læring om EU i skolerne ved at praktisere europæiske 

kerneværdier, herunder respekt for meningspluralismen og ytringsfrihed; 

10. erkender behovet for at sikre, forbedre og udvide læreres og underviseres 

grunduddannelse og løbende livslange faglige udvikling med henblik på at sætte dem i 

stand til at indarbejde en europæisk dimension i deres undervisning, navnlig med hensyn 

til undervisning i medborgerkundskab; påpeger imidlertid, at investeringsprioriteter 

varierer fra en medlemsstat til en anden, og at visse medlemsstater først skal opjustere 

læreres og underviseres løn og sociale status for at opnå respekt for deres autoritet og 

optimale indlæringsforhold for alle; 

11. understreger behovet for at fremme og styrke medlemsstaternes nationale sprog for at 

fremme den europæiske kulturarv; mener, at lærere med henblik på at nå dette mål også 

skal have støtte, herunder muligheder for faglig uddannelse; 

12. understreger universiteters rolle med hensyn til forberedelse og uddannelse af 

højtkvalificerede og motiverede lærere og undervisere; opfordrer til, at man tilskynder og 

støtter medlemsstaterne i deres bestræbelser på at skabe muligheder for specialiserede 

kvalifikationskurser på universiteterne, som er åbne og tilgængelige for de indskrevne 

studerende samt for udøvende lærere og undervisere; 

13. understreger betydningen af og potentialet for forbedring af undervisningen i historie, 

under hensyntagen til medlemsstaternes kompetence på dette område, idet den 

europæiske civilisation er resultatet af den fælles kulturarv, der er defineret ved den 

græske civilisation, romersk ret og kristendommen; anbefaler, at Kommissionen og 

medlemsstaterne støtter historiske selskaber og centre for historisk forskning for at 

forbedre deres videnskabelige bidrag til den europæiske historie og deres rolle i 

efteruddannelsen af skolelærere; 

14. anbefaler ligeledes, at Huset for Europæisk Historie ikke bør være begrænset til en 

præsentation af det nittende og tyvende århundrede, da Europas historie går meget 

længere tilbage; understreger, at en udbygning af fortællingen kunne blive et konstruktivt 

værktøj for elever og lærere; 
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15. opfordrer til en hurtig fornyelse og styrkelse af undervisning i EU-borgerskabet og 

medborgerkundskab i medlemsstaterne med henblik på at udstyre de lærende med 

relevant viden samt relevante kvalifikationer og kompetencer, der passer til deres alder, 

og at sætte dem i stand til at tænke kritisk og danne sig meninger på et velinformeret 

grundlag, udøve deres demokratiske rettigheder og forpligtelser, herunder stemmeretten, 

forstå værdien af meningspluralisme samt være aktive og ansvarlige borgere; 

16. påpeger, at skoleundervisningens kvalitet i høj grad afhænger af respekten for lærerne; 

tilskynder til styrkelse af deres autoritet; understreger, at forældre også spiller en vigtig 

rolle, eftersom det er i familien, at den første socialisering finder sted, og opfordrer derfor 

til et større samarbejde mellem forældre, uddannelsesinstitutioner og nationale 

myndigheder, der er ansvarlige for spørgsmål vedrørende unionsborgerskab, et område, 

som også skal støttes ved at styrke medborgerkundskab; 

18. understreger, at tilegnelse af fremmedsprog kan spille en rolle med hensyn til at fremme 

beskæftigelsesegnetheden, men at overgangen til en arbejdsmarkedsorienteret uddannelse 

faktisk stadig er den bedste måde at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden på; 

19. fremhæver den afgørende betydning af ikke-formel og uformel læring, herunder 

ungdomsarbejde, frivilligt arbejde, undervisning på tværs af generationerne og inden for 

familien og voksenuddannelse samt idræt som et uddannelsesredskab, i udviklingen af 

sociale kompetencer, færdigheder og adfærd, og i udformningen af ansvarlige og aktive 

borgere i medlemsstaterne; understreger behovet for at anerkende og validere sådanne 

færdigheder inden for formel læring og skabe tættere forbindelser mellem formel, ikke-

formel og uformel læring; 

20. opfordrer til, at der indføres en assimileringstilgang på det uddannelsespolitiske område 

for at muliggøre en effektiv integration af elever med indvandrerbaggrund i deres 

værtslandes normer og værdier; 

21. understreger, at der er behov for mere information om den europæiske integrationsproces 

— både i og uden for skolen — for at muliggøre deltagelse i den demokratiske debat om 

de forskellige visioner for EU og for at fremme gennemsigtigheden for medlemsstaternes 

borgere, der ellers ikke kan danne en kritisk holdning, og således bidrage til, at den 

demokratiske proces kan gennemføres gnidningsløst; understreger imidlertid, at det er 

nødvendigt at give objektiv information og levere faktuel uddannelse, der er fri for alle 

ideologiske betragtninger, for ikke at skade borgernes, herunder børnenes, frie vilje; 

22. anmoder Kommissionen om at tilskynde til yderligere forskning med henblik på at 

fastslå, hvordan der i øjeblikket undervises i EU-spørgsmål på skoler rundt om i Europa, 

hvordan EU-spørgsmål optræder i læseplaner og ved eksamener, samt hvorvidt a) lærere 

og undervisere har tilstrækkelig adgang til relevante EU-programmer og -foranstaltninger 

vedrørende faglig udvikling, livslang læring og platforme for udveksling af bedste 

praksis, og b) hvorvidt finansierede foranstaltninger med henblik på at indarbejde 

undervisning i EU-spørgsmål effektivt i skolerne har en virkning på skolerne i den sidste 

ende; 

23. bemærker, at der findes netværk, som fremmer og er involveret i læring om EU på 

nationalt, regionalt og lokalt plan, og udveksling af bedste praksis mellem disse netværk 
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på EU-plan; 

24. fremhæver den store rolle, som "Erasmus+", "Europa for borgerne" og "Et Kreativt 

Europa" spiller med hensyn til at fremme uddannelse, erhvervsuddannelse, 

sprogkundskaber, aktivt medborgerskab, kulturel bevidsthed og en forståelse af den 

verden, vi lever i; understreger, at der er behov for tilstrækkelig finansiel støtte til disse 

programmer og for mere udbredt adgang til mobilitet; minder dog om, at skønt mobilitet 

kan være et aktiv, kan den ikke være effektiv uden en klar definition af Europas 

komponenter og udvikling af hver enkelt europæisk nations egen identitet; fastholder, at 

læring om særlige nationale forhold, navnlig gennem historieundervisningen, er den 

eneste måde, hvorpå man kan finde frem til, hvad de europæiske lande har til fælles, og 

styrke den europæiske civilisation; 

25. erindrer om den brede vifte af foranstaltninger, der tilbydes gennem programmet 

Erasmus+, samt dets popularitet og anerkendelse i den brede offentlighed, navnlig i 

forbindelse med studerendes mobilitet som led i deres studier; opfordrer Kommissionen 

og medlemsstaterne til at skabe opmærksomhed om de mindre kendte dele af Erasmus+, 

såsom den europæiske volontørtjeneste; 

26. glæder sig over Kommissionens arbejdsprogram for 2016 for gennemførelsen af 

Erasmus+, men er bekymret over, at midlerne til dette program stadig er indefrosset i 

Grækenland; 

27. opfordrer Kommissionen til at styrke de pædagogiske aspekter af og imødekommelsen af 

skolernes behov for projekter, der finansieres via Jean Monnet-aktiviteten, ved at sørge 

for, at skolerne kan ansøge direkte, og at projekterne kan modtage finansiering i en 

længere periode, f.eks. tre år, i overensstemmelse med den måde, hvorpå Jean Monnet-

modulerne finansieres; opfordrer Kommissionen til at gøre foranstaltningerne under Jean 

Monnet-modulerne tilgængelige for læreruddannelsesinstitutioner og tilskynde disse 

institutioner til at indarbejde dem i deres programmer; 

28. bemærker, at Unionen i øjeblikket befinder sig i en krise hvad angår dens demokratiske 

legitimitet, ikke kun fordi europæerne har utilstrækkelig viden om EU-mekanismerne, 

men også fordi deres stemme ikke bliver hørt i beslutningsprocesserne; understreger, at 

Unionen for at genvinde sin legitimitet er nødt til at standse nedbrydningen af sine 

demokratiske strukturer og genetablere forbindelsen med borgerne; 

29.  bemærker eksistensen af de virtuelle platforme e-twinning, EPALE og School Education 

Gateway (skoleuddannelsesportalen); 

30. anmoder Kommissionen om at give mulighed for, at undervisere, der underviser i 

øjeblikket, og akademikere med speciale i EU-studier kan foretage en kritisk 

gennemgang af de materialer, der i øjeblikket er tilgængelige på platformen 

Lærerværelset med henblik på at sikre kvaliteten og relevansen heraf; 

31. fremhæver de europæiske institutioners og informationskontorers rolle og bemærker 

deres engagement i at fremme forbindelserne med medlemsstaterne, med nationale, 

regionale og lokale undervisningsinstitutioner og med ungdomsorganisationer og medier 

for at bringe dem tættere på hinanden og sikre, at unge mennesker forstår den rolle, 
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institutionerne spiller i deres hverdag; 

Medlemsstaternes rolle 

32.  minder om, at EU i henhold til artikel 6 og 165 i TEUF har et ansvar for at yde støtte til 

medlemsstaterne på uddannelsesområdet; tilskynder medlemsstaterne til at opdatere deres 

uddannelsessystemer – og alle former for EU-relateret pensum på alle 

uddannelsesniveauer, herunder erhvervsuddannelse – med henblik på at øge oplysningen 

om, hvordan EU fungerer, i nært samarbejde med alle relevante aktører på EU-plan og på 

nationalt, regionalt og lokalt plan; 

33. tilskynder medlemsstaterne til at støtte alle muligheder for at formidle mere information 

om EU til elever, lærere og andre undervisere gennem formel, ikke-formel og uformel 

uddannelse og til fuldt ud at udnytte og supplere EU's finansielle instrumenter, 

programmer og initiativer i denne henseende; 

34. anmoder medlemsstaterne om at træffe yderligere foranstaltninger for så vidt angår 

undervisning i medborgerkundskab i skolerne; understreger, især efter attentaterne den 

13. november 2015 i Paris og den 22. marts 2016 i Bruxelles, at det mere end nogensinde 

er nødvendigt at sikre, at skolerne er steder for integration af alle på grundlag af nationale 

og europæiske værdier med henblik på at sikre de demokratiske principper og respekten 

for medborgerskabet og for den enkelte medlemsstats og den europæiske civilisations 

identitet; 

35. opfordrer medlemsstaterne til at øge investeringerne i uddannelse og yde den nødvendige 

støtte til skoler og lærere til at gennemføre og løbende udvikle undervisningsforløb og et 

stærkt medborgerkundskabsprogram om Unionens funktionsmåde; 

36. opfordrer medlemsstaterne til at sikre lige og inklusiv adgang til innovativ formel og 

ikke-formel uddannelse af høj kvalitet for alle lærende, især personer med handicap, der 

alt for ofte bliver glemt i uddannelsespolitikkerne; opfordrer derfor til, at alle tilgængelige 

midler tages i brug for at udvikle personer med handicap i et åbent og imødekommende 

uddannelsesmiljø, herunder ved så vidt muligt at integrere dem i de almindelige 

uddannelsessystemer; 

37. mener, at medlemsstaterne i dialog med aktører på uddannelsesområdet bør søge efter 

muligheder for at udveksle idéer om læring vedrørende europæisk integration og 

Unionens funktionsmåde i forbindelse med historieundervisningen i deres 

uddannelsesprogrammer, så de unge kan få en forståelse af Unionens reelle indvirkning 

på deres nuværende og fremtidige liv; 

38. minder om den rolle, som arbejdsmarkedets parter og civilsamfundets organisationer 

spiller med hensyn til at bygge bro over kløften mellem Den Europæiske Union og dens 

borgere, men understreger, at dette ikke kan nås, så længe de europæiske institutioner 

lider under en legitimitetskrise; understreger derfor, at der bør gennemføres drøftelser på 

højeste plan mellem medlemsstaterne, Kommissionen og Rådet for at identificere de 

reelle årsager til denne fremmedgørelse mellem medlemsstaternes borgere og Den 

Europæiske Union og, at der bør træffes beslutninger i overensstemmelse hermed; 
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39. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

 

Or. en 

 

 


