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Europa-Parlamentets beslutning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik

Europa-Parlamentet,

– der henviser til årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- 
og sikkerhedspolitik,

– der henviser til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til FN-pagten og Helsingforsslutakten af 1975 fra Organisationen for 
Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE),

– der henviser til den nordatlantiske traktat fra 1949 og den fælles erklæring af 10. juli 
2018 om EU-NATO-samarbejdet,

– der henviser til erklæringen fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om politisk 
ansvarlighed1,

– der henviser til den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik fra 2016,

– der henviser til den fælles meddelelse af 7. juni 2017 fra Kommissionen og Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om en strategisk 
tilgang til resiliens i forbindelse med EU's indsats udadtil (JOIN(2017)0021),

– der henviser til Sofia-erklæringen af 17. maj 2018 og Rådets konklusioner om udvidelse 
og stabiliserings- og associeringsprocessen af 26. juni 2018 og 18. juni 2019,

– der henviser til FN's Generalsforsamlings resolution 70/1 af 25. september 2015 med 
titlen "Ændring af vores samfund: 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling",

1 EUT C 210 af 3.8.2010, s. 1.
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– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1325, der oprettede dagsordenen for 
kvinder, fred og sikkerhed i 2000,

– der henviser til sin henstilling af 15. november 2017 til Rådet, Kommissionen og 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om Det Østlige 
Partnerskab forud for topmødet i november 20172,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0054/2019),

A. der henviser til, at Parlamentet har pligt til og ansvar for at stille spørgsmålstegn ved 
effektiviteten af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP);

B. der henviser til, at vi i øjeblikket er vidner til de traditionelle partneres tilbagetrækning 
fra den globale scene, hvilket øger presset på samarbejdet og institutionerne, og de 
regionale magters øgede gennemslagskraft;

C. der henviser til, at islamisme er en af de største udfordringer, der truer den offentlige 
sikkerhed i Europa i dag, og at der bør foretages en hurtig, assertiv og koordineret 
indsats både på internt og eksternt plan;

D. der henviser til, at de nationale parlamenters beføjelser inden for deres egen nationale 
udenrigs- og sikkerhedspolitik bør være altafgørende og respekteres; der henviser til, at 
en alt for ambitiøs fælles udenrigspolitik potentielt kan underminere den europæiske 
sikkerhed;

E. der henviser til, at verden står over for et globalt magtskifte, hvor geopolitisk 
konkurrence er en førende tendens inden for udenrigspolitikken, som kræver hurtige og 
tilstrækkelige reaktionsmekanismer og kapabiliteter, som bedst kan leveres via de 
eksisterende strukturer;

F. der henviser til, at undertrykkelse, massemigration og ukontrolleret migration er blandt 
de vigtigste årsager til globale konflikter;

G. der henviser til, at EU's udvidelsespolitik er en medvirkende årsag til, at der opstår 
ustabilitet;

H. der henviser til, at EU-medlemsstaternes udenrigs- og sikkerhedspolitik i betragtning af 
sammenbruddet af vigtige aftaler om våbenkontrol og nedrustning – og også i 
betragtning af såkaldte "nye teknologier" såsom cyberteknologi og autonome våben – i 
høj grad bør fokusere på våbenkontrol og ikke-spredning;

1. mener, at EU-medlemsstaterne i højere grad bør forlade sig på handels- og 
udviklingsinstrumenter;

2. understreger, at EU-medlemsstaterne er nødt til at gå fra en reaktiv til en proaktiv 
tilgang, og fremhæver, at det er vigtigt at gå sammen med ligesindede strategiske 

2 EUT C 356 af 4.10.2018, s. 130.
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partnere for at forsvare de vestlige værdier;

3. minder om den ineffektive drift af EU-ledede civile missioner og opfordrer 
Kommissionen til at iværksætte en uafhængig gennemsigtig revision af alle tidligere og 
nuværende internationale civile såvel som politimæssige operationer/missioner;

4. mener, at konfliktforebyggelse, fredsopbygning og en fredelig løsning på langvarige 
konflikter, navnlig i EU's umiddelbare naboskabsområde, bør være en prioritet for EU-
medlemsstaterne i de kommende år;

5. minder om, at moderne demokratier kræver fuldt ud funktionelle lovgivende organer, og 
understreger i denne forbindelse, at det er vigtigt at støtte parlamenternes arbejde både i 
det vestlige Balkan og i nabolandene;

6. minder om medlemsstaternes suverænitet og understreger, at der er behov for 
kooperative udenrigs- og sikkerhedspolitikker, som ikke er bindende af natur;

7. efterlyser en troværdig strategi i det vestlige Balkan, som bør udelukke enhver 
yderligere udvidelse med lande som Albanien, Bosnien-Hercegovina og Kosovo;

8. opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres kapacitet og tilskynde til samarbejde og 
udveksling af oplysninger for at forhindre statslige og ikke-statslige aktører fra 
tredjelande i at øve fjendtlig indblanding i medlemsstaternes beslutningstagning;

9. anerkender, at en af de største trusler mod den europæiske sikkerhed skyldes 
massemigration og ukontrolleret migration, og mener, at dette spørgsmål bør stå i 
centrum for medlemsstaternes udenrigs- og sikkerhedspolitik;

10. understreger den trussel, islamisme udgør for Europa, og opfordrer til en samordnet 
indsats til at imødegå denne udfordring i samarbejde med partnere som USA og 
Rusland;

11. understreger, at der er behov for at standse partnerskabs- og udvidelsesprocedurerne 
med Tyrkiet, navnlig i betragtning af de vedvarende ulovlige foranstaltninger, som 
landet står i spidsen for, såsom invasionen af Syrien og Libyen og den ulovlige boring 
på øområder i de suveræne stater Cypern og Grækenland;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, 
Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til medlemsstaterne.
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