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Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet vill se ökad 
solidaritet och bättre samordning mellan 
EU och medlemsstaterna. Parlamentet 
påminner om behovet av konsekvens 
mellan unionens yttre politik och andra 
politikområden med en extern dimension. 
Dessutom måste denna politik samordnas 
med internationella partner. Parlamentet 
anser att det är oerhört viktigt att 
medlemsstaterna samarbetar med varandra 
för att värna om EU:s demokrati, 
gemensamma värden, friheter och sociala 
och miljömässiga normer. Parlamentet 
understryker att samarbetet mellan 
medlemsstaterna, partnerländerna och de 
internationella organisationerna behöver 
utökas. Parlamentet upprepar vikten av 
artikel 24.3 i EU-fördraget, där det anges 
att medlemsstaterna till fullo ska ”stödja 
unionens utrikes- och säkerhetspolitik i en 
anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet” 
och ”avstå från varje handling som strider 
mot unionens intressen”. Parlamentet 
understryker att i enlighet med fördraget är 
rådet (utrikes frågor) det forum där de 
nationella ministrarna lägger fram sina 
synpunkter och kommer överens om en 
politik, och att medlemsstaterna, så snart 
man har enats om politiken, fullt ut ska 
stödja vice ordföranden/den höga 
representanten i genomförandet av nämnda 
politik, och inte agera parallellt på egen 
hand.

17. Europaparlamentet vill se ökad 
solidaritet och bättre samordning mellan 
EU och medlemsstaterna. Parlamentet 
påminner om behovet av konsekvens 
mellan unionens yttre politik och andra 
politikområden med en extern dimension. 
Dessutom måste denna politik samordnas 
med internationella partner. Parlamentet 
anser att det är oerhört viktigt att 
medlemsstaterna samarbetar med varandra 
för att värna om EU:s demokrati, 
gemensamma värden, friheter och sociala 
och miljömässiga normer. Parlamentet 
understryker att samarbetet mellan 
medlemsstaterna, partnerländerna och de 
internationella organisationerna behöver 
utökas. Parlamentet upprepar vikten av 
artikel 24.3 i EU-fördraget, där det anges 
att medlemsstaterna till fullo ska ”stödja 
unionens utrikes- och säkerhetspolitik i en 
anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet” 
och ”avstå från varje handling som strider 
mot unionens intressen”. Parlamentet 
understryker att i enlighet med fördraget är 
rådet (utrikes frågor) det forum där de 
nationella ministrarna lägger fram sina 
synpunkter och kommer överens om en 
politik, och att medlemsstaterna, så snart 
man har enats om politiken, fullt ut ska 
stödja vice ordföranden/den höga 
representanten i genomförandet av nämnda 
politik, även i deras egna diplomatiska 
ansträngningar.
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