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Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer til større solidaritet og 
øget koordinering mellem EU og 
medlemsstaterne; minder om behovet for 
konsekvens i Unionens eksterne politikker 
og med andre politikker, der har en ekstern 
dimension, og at disse politikker 
koordineres med internationale partnere; 
mener, at samarbejde mellem 
medlemsstaterne er afgørende for at 
beskytte EU's demokrati, fælles værdier, 
frihedsrettigheder og sociale og 
miljømæssige standarder; understreger 
behovet for at udvide samarbejdet mellem 
medlemsstaterne, partnerlandene og de 
internationale organisationer; gentager 
betydningen af artikel 24, stk. 3, i TEU, 
hvorefter "medlemsstaterne aktivt og 
uforbeholdent [støtter] Unionens udenrigs- 
og sikkerhedspolitik i en ånd af loyalitet og 
gensidig solidaritet og respekterer 
Unionens indsats på dette område"; 
understreger, at EU-Udenrigsrådet, som det 
fremgår af traktaten, er det forum, hvor 
nationale ministre fremlægger deres 
synspunkter og er nået til enighed om 
politikker, og at medlemsstaterne, når 
politikken er vedtaget, fuldt ud skal støtte 
NF/HR i gennemførelsen af denne politik 
uden samtidig at handle parallelt;

17. opfordrer til større solidaritet og 
øget koordinering mellem EU og 
medlemsstaterne; minder om behovet for 
konsekvens i Unionens eksterne politikker 
og med andre politikker, der har en ekstern 
dimension, og at disse politikker 
koordineres med internationale partnere; 
mener, at samarbejde mellem 
medlemsstaterne er afgørende for at 
beskytte EU's demokrati, fælles værdier, 
frihedsrettigheder og sociale og 
miljømæssige standarder; understreger 
behovet for at udvide samarbejdet mellem 
medlemsstaterne, partnerlandene og de 
internationale organisationer; gentager 
betydningen af artikel 24, stk. 3, i TEU, 
hvorefter "medlemsstaterne aktivt og 
uforbeholdent [støtter] Unionens udenrigs- 
og sikkerhedspolitik i en ånd af loyalitet og 
gensidig solidaritet og respekterer 
Unionens indsats på dette område"; 
understreger, at EU-Udenrigsrådet, som det 
fremgår af traktaten, er det forum, hvor 
nationale ministre fremlægger deres 
synspunkter og er nået til enighed om 
politikker, og at medlemsstaterne, når 
politikken er vedtaget, fuldt ud skal støtte 
NF/HR i gennemførelsen af denne politik, 
herunder deres egen diplomatiske indsats;
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