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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og de 
grundlæggende valg inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) i 2009, 
forelagt Europa-Parlamentet i medfør af del II, afsnit G, punkt 43, i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006
(2010/2124(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til årsrapporten 2009 fra Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste 
aspekter og de principielle valg inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 
(FUSP) forelagt Europa-Parlamentet i medfør af del II, afsnit G, punkt 43, i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 20061,

– der henviser til ovennævnte interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 
forvaltning,

– der henviser til sine beslutninger om FUSP-årsrapporterne 2007 og 2008 af henholdsvis 
19. februar 20092 og 10. marts 20103,

– der henviser til sin beslutning af 8. juli 20104 om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil,

– der henviser til erklæringen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om politisk ansvarlighed5,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 16. september 2010 
om EU's forbindelser udadtil,

– der henviser til forretningsordenens artikel 119, stk. 1,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A7-
0000/2010),

A. der henviser til, at EU fortsat bør udvikle målene for sin udenrigspolitik og fremme sine 
værdier og interesser globalt med det overordnede mål at bidrage til fred, sikkerhed, 
solidaritet og beskyttelse af menneskerettigheder, multilateralisme og gensidig respekt 
mellem nationerne, fri og fair handel og udryddelse af fattigdom,

B. der henviser til, at Lissabontraktaten har tilføjet en ny dimension til EU's optræden udadtil 
og vil medvirke til at gøre EU's udenrigspolitik mere sammenhængende, konsekvent og 
virkningsfuld,

                                               
1 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
2 EUT C 76 E af 25.3.2010, s. 54.
3 Vedtagne tekster P7_TA(2010) 0060.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0280.
5 Ibid, bilag II.
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C. der henviser til, at Lissabontraktaten skaber en ny fremdrift i EU's udenrigspolitik, navnlig 
ved at give EU mulighed for at påtage sig en international rolle, som svarer til Unionens 
fremtrædende økonomiske status og ambitioner, og for at organisere sig på en måde, så 
den kan optræde som en effektiv global aktør, der kan tage et medansvar for den globale 
sikkerhed og påtage sig en ledende rolle med hensyn til at udforme fælles svar på fælles 
udfordringer,

D. der henviser til, at den nye fremdrift i EU's optræden udadtil også kræver, at EU handler 
mere strategisk for at gøre sin vægt gældende internationalt; der henviser til, at EU's evne 
til at påvirke den internationale orden ikke kun kræver sammenhæng mellem Unionens 
politikker, aktører og institutioner, men også et reelt strategisk koncept for EU's 
udenrigspolitik, hvormed alle medlemsstaterne enes om at følge det samme sæt af 
prioriteter og mål, således at de kan tale med én stærk stemme på den internationale scene,

E. der henviser til, at den internationale orden befinder sig i en gennemgribende 
forandringsproces, som udfordrer EU til at samarbejde aktivt med nuværende og 
kommende verdensmagter samt med bilaterale og multilaterale partnere for at fremme 
effektive løsninger på problemer, som er fælles for europæiske borgere og verden som 
helhed,

F. der henviser til, at den nye impuls også skal føre til, at der defineres et nyt paradigme for 
EU's strategiske partnerskaber, nye som gamle, baseret på fælles fordele og interesser,

G. der henviser til, at parlamentarisk kontrol med EU's udenrigspolitik er afgørende for, at 
EU-borgerne forstår og støtter Unionens udenrigspolitik; der henviser til, at organisering 
og fremme af et effektivt og regelmæssigt interparlamentarisk samarbejde i EU skal 
besluttes i fællesskab af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i 
overensstemmelse med Lissabontraktatens protokol 1, artikel 9 og 10,

Rådets årsrapport 2009 om FUSP

1. glæder sig over Rådets årsrapport og roser dens gennemsigtige og temaorienterede 
struktur, som giver et klart overblik over politikker og aktioner inden for den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik; glæder sig også over Rådets bestræbelser på at lægge 
større vægt og et stærkere fokus på konflikternes og problemernes regionale kontekst; 
beklager imidlertid, at rapporten ikke anfører nogen mulige tilgangsvinkler til løsning af 
disse konflikter og problemer;

2. opfordrer Rådet til ikke at begrænse indholdet af FUSP-årsrapporterne til blot at omfatte 
en beskrivelse af FUSP-aktiviteterne; er af den opfattelse, at rapporten bør være mere end 
blot et katalog over begivenheder og udviklingstræk land for land;

3. mener, at den årlige rapport om FUSP i højere grad bør trække på den nye fremdrift, som 
er skabt med Lissabontraktaten, og fungere som et instrument til en forbedret 
interinstitutionel dialog, navnlig ved at diskutere gennemførelsen af en strategi for EU's 
udenrigspolitik, evaluere dens effektivitet og skitsere dens fremtidige retning;

Håndhævelse af Lissabontraktaten
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4. gentager, at det er tilhænger af at udvikle en sammenhængende strategi for EU's 
udenrigspolitik på baggrund af de mål og principper, der er fastslået i artikel 21 i EU-
traktaten, som klart fastlægger EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser; 
opfordrer den højtstående repræsentant til at inddrage Parlamentets relevante organer fuldt 
ud i disse bestræbelser;

5. understreger, at det vil blive nødvendigt at finde sammenhængskraft mellem Tjenesten for 
EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), medlemsstaterne og Kommissionen, at 
forbedre synergien mellem EU-niveauet og det nationale niveau og forbedre 
samordningen mellem institutionelle aktører med henblik på at integrere alle relevante 
instrumenter og politikker bedre og sende et fælles EU-budskab om centrale politiske 
spørgsmål; anser samarbejde på alle planer mellem EU-Udenrigstjenesten og de relevante 
tjenestegrene i Kommissionen som afgørende for udformningen af en strategisk tilgang til 
EU's nabolande og til kandidat- og partnerlande med udsigt til medlemskab, samt til 
politikområder som handel, udvikling, energisikkerhed og retlige og indre anliggender;

6. forventer, at EU-Udenrigstjenesten ved at sikre en tættere samordning mellem FUSP og 
de eksterne politikker vil medvirke til at styrke EU's rolle og indflydelse på den globale 
scene og gøre Unionen i stand til at fremføre sine interesser og værdier mere effektivt, på 
en måde som er i overensstemmelse med Unionens nuværende internationale 
handelsmæssige og økonomiske status;

7. bemærker dog, at der ikke kan opnås fuld sammenhæng og konsekvens i EU's 
udenrigspolitik blot ved at oprette EU-Udenrigstjenesten, men at det også vil kræve, at 
medlemsstaterne overvinder deres forskellige syn på centrale udenrigspolitiske spørgsmål; 
anser det i denne henseende for afgørende, at medlemsstaterne ikke blot bliver enige om 
en fælles strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitikken, men også sikrer, at deres 
nationale politik støtter EU's holdninger;

8. understreger, at EU's særlige repræsentanters rolle generelt bør være at repræsentere og 
koordinere EU's politik over for regioner, som er af specifik strategisk eller 
sikkerhedsmæssig betydning for EU, og som kræver, at EU til stadighed er til stede og 
synlig; mener, at der skal etableres en tæt samordning mellem EU's særlige repræsentanter 
og de relevante afdelinger i EU-Udenrigstjenesten, og at vigtige tematiske spørgsmål, som 
tidligere blev varetaget af personlige repræsentanter, bør genbehandles, og at der bør 
stilles forslag om at overdrage denne rolle til højtstående embedsmænd i EU-
Udenrigstjenesten eller EU's særlige repræsentanter; anser det for afgørende, at 
fastlæggelsen EU's særlige repræsentanters rolle og mandater underlægges forudgående 
høring af Parlamentet, og at der i henhold til EU-traktatens artikel 36, stk. 1, stilles forslag 
om procedurer og omfang af de underretninger og rapporter, som EU's særlige 
repræsentanter skal stille til rådighed for Parlamentet;

9. minder om, at traktaten foreskriver, at Parlamentet har ret til at blive hørt vedrørende 
FUSP- og FSFP-anliggender, at der tages behørigt hensyn til dets synspunkter, og at det 
har ret til at rette henstillinger; opfordrer den højtstående repræsentant til at konsolidere 
hørings- og underretningsforpligtelserne, som i dag udføres af Kommissionen og Rådet 
med hensyn til EU's optræden udadtil; forventer, at Parlamentets ret til demokratisk 
kontrol af den strategiske programmering af EU's instrumenter til bistand til tredjelande 
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bliver styrket;

10. gentager, at Parlamentet i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i TEUF skal 
underrettes fuldt ud i indlednings-, forhandlings- og afslutningsfasen af proceduren for 
indgåelse af internationale aftaler; forventer, at den højtstående repræsentant giver alle 
relevante oplysninger om forhandlingerne under hele proceduren, herunder 
forhandlingsdirektiver og udkast til forhandlingstekster, og minder om, at den højtstående 
repræsentant i erklæringen om politisk ansvarlighed har forpligtet sig til at anvende 
bestemmelserne i rammeaftalen om internationale aftaler, for så vidt angår fortrolige 
FUSP-dokumenter; opfordrer til, at der etableres en effektiv samarbejdsform, som 
kombinerer respekt for Parlamentets beføjelser med den nødvendige grad af fortrolighed; 
mener, at der er behov for en omfattende aftale, som inddrager alle institutionerne og 
dækker alle EU-organer for at regulere parlamentsmedlemmernes indsigt i fortrolige 
dokumenter;

11. understreger, at den reviderede interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning af 2006 skal give større gennemsigtighed i FUSP's 
budgetprocedure og tage behørig højde for Budgetmyndighedens krav til 
informationsniveauet, så myndigheden regelmæssigt og fuldt ud informeres om 
baggrunden, konteksten og de finansielle implikationer af politiske beslutninger på dette 
politikområde; er af den opfattelse, at Europa-Parlamentet bør modtage tilstrækkelige 
oplysninger forud for vedtagelsen af mandater og strategier på FUSP-området; glæder sig 
over, at den højtstående repræsentant har udtrykt sin støtte til forslaget om, at alle vigtige 
FSFP-missioner anføres i budgettet; gentager, at Parlamentets kompetente organer med 
henblik på at forbedre den demokratiske legitimitet af FUSP bør høres forud for 
iværksættelsen af FSFP-missioner og bør kunne føre kontrol med FSFP-missioner;

12. mener, at de regelmæssige fælles konsultationsmøder om FUSP bør suppleres af ekstra 
møder, som afholdes, hvis der opstår behov for forudgående orientering; foreslår i denne 
henseende, at møderne også bør udformes som lektioner i centrale strategiske og politisk-
militære emner for at forbedre planlægningen og styringen af fremtidige missioner og 
bidrage til at udvikle en fremsynet tilgang til fremtidige behov; minder også om 
Parlamentets ret til at blive hørt og om Parlamentets behov for at blive underrettet om 
hastende finansielle ordninger for visse initiativer, som iværksættes i FUSP-regi i henhold 
til artikel 41, stk. 3, i EU-traktaten;

Tematiske hovedemner under FUSP

13. understreger, at FSFP-aktioner bør indlejres i en samlet politik, der er målrettet mod lande 
og regioner i krise; understreger også behovet for at skifte fra det nuværende fokus på 
vellykket udsendelse af FSFP-missioner og til en større opmærksomhed rettet mod en 
vellykket gennemførelse af missionerne og deres varige indvirkning på stedet;

14. fremhæver behovet for optimal koordinering mellem EU's katastrofeberedskab og andre af 
EU's instrumenter – såsom civile eller militære FSFP-missioner – som allerede er 
iværksat, eller som vil kunne iværksættes umiddelbart efter en katastrofe; mener, at den 
skarpe skelnen mellem militære og civile krisestyringsoperationer snarere afspejler 
forældede institutionelle mønstre end de faktiske forhold på stedet, og fremhæver derfor, 
at krisereaktioner kræver en kombination af militære og civile redskaber;



PR\853946DA.doc 7/13 PE445.857v04-00

DA

15. betragter det som en strategisk prioritet for EU at styrke de internationale partnerskaber 
for krisestyring og forbedre dialogen med andre større krisestyringsaktører, f.eks. FN, 
NATO, Den Afrikanske Union (AU) og OSCE og tredjelande som USA, Tyrkiet, Norge 
og Canada, og at synkronisere aktioner, dele informationer og forene ressourcerne inden 
for fredsbevarende og fredsskabende aktiviteter, herunder samarbejde om krisestyring og 
navnlig sikkerhed til havs samt kampen mod terror i henhold til folkeretten;

16. fremhæver, at det er nødvendigt at forhindre, at EU bliver afhængig af sine 
energileverancer fra tredjelande, hvilket vil undergrave EU's udenrigspolitiske 
uafhængighed; minder om det presserende behov for at tage energiudfordringerne op ved 
at gennemføre en fælles europæisk ekstern energipolitik, som bygger på diversificering af 
energileverandørerne; opfordrer i den forbindelse den højtstående repræsentant til 
målrettet at følge Parlamentets henstillinger om at udvikle en konsekvent og samordnet 
politik, navnlig ved at fremme EU's samhørighed i forbindelse med en konstruktiv dialog 
med energileverandørerne, navnlig Rusland og transitlandene, 

17. understreger, at EU er nødt til at styrke sin ledende position inden for klimastyring på 
globalt plan og yderligere udbygge dialogen med andre nøgleaktører, såsom de nye 
vækstlande (Kina, Brasilien, Indien), Rusland, USA og udviklingslandene, eftersom 
klimaforandringer er blevet en central faktor i de internationale forbindelser;

18. mener, at hvis EU's udenrigspolitik skal være konsekvent, må fremme af demokratiet være 
en absolut prioritet, eftersom et demokratisk samfund er grundlaget for at opretholde 
menneskerettighederne; mener, at EU's nye institutionelle struktur, navnlig EU-
Udenrigstjenesten og den tilhørende tjenestegren, åbner mulighed for at forbedre EU's 
sammenhæng og effektivitet på dette område; gentager, at Parlamentet er fast besluttet på 
og længe har arbejdet for at forsvare menneskerettigheder og demokrati i verden gennem 
bilaterale relationer med tredjelande og aktiv deltagelse i internationale fora, såvel som 
gennem støtte til civilsamfundets internationale og lokale organisationer;

Centrale geografiske prioriteter for FUSP

Multilateralt diplomati, internationale organisationer

19. fremhæver, at virkningsfuld multilateralisme bør være det altoverskyggende strategiske 
hensyn for EU, og at Unionen i denne forbindelse bør indtage en ledende rolle i det 
internationale samarbejde, fremme international konsensus og global handling; 
understreger det presserende behov for at behandle globale spørgsmål, som vedrører alle 
EU's borgere, f.eks. terrorisme, organiseret kriminalitet, energisikkerhed, 
klimaforandringer, opnåelse af 2015-målene og udryddelse af fattigdom, ikke-spredning 
af masseødelæggelsesvåben og nedrustning, migrationsforvaltning og fremme af 
menneske- og borgerrettigheder; mener, at EU for at kunne tale med en stærk, fælles 
stemme om globale spørgsmål i FN-systemet ud over sin observatørstatus bør tildeles 
supplerende rettigheder i FN som en naturlig konsekvens af Lissabontraktatens 
ikrafttrædelse; opfordrer EU til at forbedre sin strategi og taktik for samråd med FN's 
medlemsstater, bl.a. ved at give klare forklaringer af EU's karakter, og hvordan EU på 
grundlag af sine traktatbaserede beføjelser adskiller sig fra andre regionale organisationer; 
henstiller, at spørgsmålet om EU's rettigheder i FN sættes højt på dagsordenen for 
bilaterale og multilaterale topmøder med strategiske partnere; anser det for afgørende at 
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samarbejde med EU's strategiske partnere med henblik på at finde løsninger på større 
regionale og globale problemer; henstiller endvidere, at strategiske partnerskaber tilføjes 
en multilateral dimension ved at indarbejde globale spørgsmål i dagsordnerne for EU's 
bilaterale og multilaterale topmøder;

20. mener, at EU bør benytte vedtagelsen af NATO's nye strategiske koncept til at styrke sit 
partnerskab med NATO under hensyntagen til udformningen af EU's udenrigs-, 
sikkerheds- og forsvarspolitik; påpeger, at der er behov for at finde pragmatiske måder at 
udrede de vanskeligheder – navnlig uoverensstemmelserne mellem Cypern og Tyrkiet –
som står i vejen for udviklingen af et tættere samarbejde mellem EU og NATO, da det er 
vigtigt at sikre, at eksisterende styrker og kapaciteter, som de to organisationer i vidt 
omfang er fælles om, anvendes så effektivt som muligt;

21. anerkender, at det er nødvendigt at styrke OSCE og bekræfte organisationens værdier; er 
kraftigt tilhænger af, at EU involverer sig aktivt i bestræbelserne på at styrke OSCE, 
herunder ved at sikre at processen ikke resulterer i en svækkelse af nogen af 
organisationens tre dimensioner (politisk-militære, økonomi, miljø og 
menneskerettigheder); understreger, at EU også bør henlede opmærksomheden på 
betydningen af at fortsætte Korfuprocessen og afholde regelmæssige møder på højt niveau 
for at give politisk opbakning til OSCE's aktiviteter og gøre dem mere synlige;

Transatlantiske forbindelser

22. understreger behovet for en tæt og løbende samordning af EU's udenrigspolitik med EU's 
nærmeste allierede og strategiske partner, USA, for at sikre en fælles tilgang til global 
ledelse og til udfordringer såsom ikke-spredning af atomvåben og terrorisme; opfordrer 
den højtstående repræsentant til at foretage tæt samordning og udarbejde synergier med 
USA med henblik på at sikre stabilitet og sikkerhed på det europæiske kontinent, 
herunder med udgangspunkt i samarbejde med Rusland, og med hensyn til stabilitet i hele 
Mellemøsten, Iran, Afghanistan og Pakistan;

Vestbalkan

23. påpeger, at alle landene på Vestbalkan har udsigt til EU-medlemskab, og understreger 
vigtigheden af et fortsat engagement i denne proces fra såvel regionens landes som EU's 
side; 

24. glæder sig over, at situationen i Kosovo fortsat er stabil og fredelig, men er bekymret over 
de alvorlige problemer og overtrædelser af valgloven, der fandt sted i en lang række 
distrikter under det seneste valg;  understreger betydningen af retfærdige valg som led i 
Kosovos igangværende overgang til demokrati; tilskynder Kosovos regering til at forbedre 
den fremtidige valgproces med det formål at sikre de kosovoske borgeres demokratiske 
rettigheder og styrke landets EU-udsigter; opfordrer til, at de planlagte drøftelser mellem 
Kosovo og Serbien indledes hurtigst muligt med assistance fra EU, og understreger, at de 
har stor mulighed for at bidrage til stabiliteten i Kosovo og forbedre situationen for 
lokalbefolkningen, herunder hvad angår håndhævelse af retsstatsprincippet i den nordlige 
del af landet; gentager nødvendigheden, at retsstatsmissionen EULEX i Kosovo sikrer, at 
den kan fungere effektivt i hele Kosovo, ved at optrappe sine aktiviteter i den nordlige del 
af landet og nyde hele befolkningens tillid og støtte; 
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25. opfordrer den højtstående repræsentant til at optrappe dialogen med de politiske ledere i 
Bosnien-Hercegovina efter valget for at hjælpe landet og dets befolkninger med at holde 
kursen mod EU-integration; mener, at Bosnien-Hercegovina har gjort begrænsede 
fremskridt med hensyn til reformer i forbindelse med EU-integrationsprocessen, og at de 
fremherskende politiske dagsordener, der er baseret på etnicitet og afgrænsede 
fællesskaber, kan hindre opfyldelsen af kravene til EU- og NATO-medlemskab;

Det østlige partnerskab

26. opfordrer den højtstående repræsentant og Kommissionen til at uddybe det østlige 
partnerskab med vores østeuropæiske naboer med henblik på politisk associering og 
økonomisk integration, også på energiområdet, på grundlag af fælles europæiske værdier 
og inden for rammerne af vilkår og incitamenter, som har til formål at udvirke reformer;

27. fordømmer den belarussiske præsident Lukasjenkos regimes voldsomme undertrykkelse 
af oppositionsmedlemmer, journalister og civilsamfundsrepræsentanter efter 
præsidentvalget den 19. december 2010, og kræver alle tilbageholdte personer løsladt 
øjeblikkeligt; opfordrer den højtstående repræsentant og Kommissionen til at iværksætte 
målrettede sanktioner mod regimet, såsom visumforbud og indefrysning af aktiver 
tilhørende udvalgte højtstående embedsmænd, og til at optrappe EU's støtte til 
civilsamfundet med henblik på at styrke de proeuropæiske værdier i befolkningen; 
understreger betydningen af at sikre, at Belarus ikke isoleres, navnlig ikke fra de 
eksisterende regionale rammer;

28. opfordrer til, at Den Parlamentariske Forsamling Euronest etableres hurtigst muligt, uden 
deltagelse af det belarussiske parlament, for dermed at fremhæve forsamlingens rolle for 
styrkelsen af demokratiet og de demokratiske institutioner og dets rolle i udbygningen af 
den parlamentariske dimension af partnerskabet; 

Rusland

29. opfordrer den højtstående repræsentant til at sikre, at EU's holdning til Rusland, herunder i 
forhandlingerne om en ny aftale mellem EU og Rusland, er sammenhængende og 
motiveret af engagementet til fordel for de demokratiske værdier, respekt for 
menneskerettighederne og retsstatsprincippet, herunder folkeretten; understreger 
betydningen af partnerskabet for modernisering i denne forbindelse; understreger samtidig 
behovet for et fornyet partnerskab med Rusland, som bygger på gensidig respekt og 
gensidighed, og som omhandler spørgsmålene om kampen mod terror, energisikkerhed og 
forsyning, klimaændring, nedrustning, konfliktforebyggelse og ikke-spredning af 
atomvåben, herunder med henvisning til Iran, Afghanistan og Mellemøsten, med henblik 
på at nå målet om at styrke den globale sikkerhed og stabilitet; mener, at samarbejdet om 
sådanne emner bør danne grundlag for den nye aftale mellem EU og Rusland, og ser 
derfor frem til hurtige fremskridt i de nuværende forhandlinger om en ny, omfattende 
aftale, som forventes at medføre en markant forbedring af forholdet mellem EU og 
Rusland;

Mellemøsten

30. støtter genoptagelsen af direkte fredsforhandlinger mellem Israel og Den Palæstinensiske 
Myndighed og understreger, at det er nødvendigt, at der føres meningsfulde forhandlinger 
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inden for en begrænset tidsramme og i et klima af gensidig tillid; minder om, at EU er den 
største bidragyder til Den Palæstinensiske Myndighed og Israels største handelspartner;

31. opfordrer EU til i overensstemmelse med konklusionerne fra Rådets møde den 12. 
december 2009 at indtage en stærkere politisk rolle, som svarer til Unionens økonomiske 
engagement i regionen; er overbevist om, at der er presserende behov for en omfattende 
omformulering af EU's politik over for Mellemøsten, så Unionen kan udøve en afgørende 
og sammenhængende politisk rolle ledsaget af effektive diplomatiske redskaber til gavn 
for freden og sikkerheden i denne naboregion, som er at vital strategisk betydning for EU; 
opfordrer den højtstående repræsentant til at overveje at fremlægge en ny EU-strategi for 
regionen, som skitserer EU's interesser, mål og de midler, den kan bringe i anvendelse;

Middelhavsregionen

32. er fortsat bekymret over, at EU's Middelhavspolitik ikke indeholder en klar, langsigtet 
strategisk vision for udvikling og stabilisering i regionen, der er ramt af tiltagende 
politiske, økonomiske og sociale kriser, på trods af oprettelsen af Middelhavsunionen; 
fremhæver det presserende behov for, at Euro-Middelhavsintegrationsprocessen gøres til 
en politisk prioritet for EU; 

33. minder om Parlamentets rolle i EU's budgetprocedure og understreger, at det er 
nødvendigt at sikre Middelhavsunionens demokratiske legitimitet, at beslutninger tages på 
en gennemsigtig måde og at Europa-Parlamentet, Middelhavsunionens parlamentariske 
forsamling og de nationale parlamenter er involveret i beslutningsprocessen;

34 overvåger situationen i Tunesien tæt og opfordrer EU til at støtte det tunesiske folk i dets 
overgang til demokrati, herunder ved at stille hensigtsmæssig assistance til rådighed, hvor 
der er behov; understreger nødvendigheden af at justere finansieringen for at bidrage til at 
dæmpe den sociale og økonomiske krise i landet;

35. gentager, at det støtter fuldstændig op om den særlige domstol for Libanon som en 
uafhængig domstol, der er nedsat ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1757, og som 
opfylder de højeste juridiske standarder; fastslår atter, at det støtter kraftigt op om 
Libanons suverænitet, enhed og territoriale integritet og den uindskrænkede funktion af 
alle libanesiske institutioner;  understreger, at intern stabilitet og respekt for folkeretten 
ikke er uforeneligt; opfordrer de libanesiske politiske kræfter til fortsat at indgå i en åben 
og konstruktiv dialog til fremme af velfærd, velstand og sikkerhed for alle libanesiske 
borgere; udtrykker sin anerkendelse af den centrale rolle, som FN's fredsbevarende styrke 
i Libanon (UNIFIL) indtager, og opfordrer til gennemførelse af alle bestemmelserne i 
FN's Sikkerhedsråds resolution 1701;

Asien

36. understreger, at udgangspunktet for enhver langsigtet løsning på krisen i Afghanistan må 
være de afghanske borgeres interesser med hensyn til den interne sikkerhed, 
civilbeskyttelse, økonomisk og social beskyttelse samt forsoningsmekanismer, et ophør af 
opiumsproduktionen, en solid statsopbygningsproces, integration af Afghanistan i det 
internationale samfund og fordrivelse af al-Qaeda fra landet; gentager, at EU og 
medlemsstaterne og det internationale samfund som helhed bør støtte Afghanistan i at 
opbygge sit eget statsapparat med styrkede demokratiske institutioner, som kan sikre 
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national suverænitet, statens enhed, territorial integritet, bæredygtig økonomisk udvikling 
og velstand for borgerne, og som respekterer alle landets etniske og religiøse 
samfundsgruppers historiske, religiøse, åndelige og kulturelle traditioner;

37. gentager, at Pakistan spiller en central rolle i regionen, og at et stabilt, demokratisk og 
velstående Pakistan er af afgørende betydning for stabiliteten i Afghanistan og regionen i 
bredere forstand; understreger endvidere Pakistans centrale rolle i den afghanske 
fredsproces; erkender, at de ødelæggende oversvømmelser i august 2010 har betydet et 
tilbageslag for Pakistans nye regering, der var begyndt at gøre fremskridt i håndteringen af 
en lang række udfordringer; opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til sammen 
med det internationale samfund at udvise stærk solidaritet og konkret støtte som svar på 
Pakistans presserende behov for genopbygning og rehabilitering efter oversvømmelserne 
og på landets forhåbninger om at opbygge et robust og velstående samfund; glæder sig 
over og opfordrer til at intensivere EU's bestræbelser på at styrke den politiske støtte til 
fremskyndelse af institutions- og kapacitetsopbygningen i Pakistan og til at hjælpe 
Pakistans demokratiske institutioner med at bekæmpe ekstremismen;

38. støtter fuldt ud E3+3's tilsagn om at tilstræbe en tidlig forhandlingsløsning på det iranske 
atomspørgsmål, som kan genoprette den internationale tillid til, at Irans atomprogram 
udelukkende er beregnet til fredelige formål, og som samtidig respekterer Irans legitime 
ret til fredelig anvendelse af atomenergi; støtter Rådets tosporede model, som sigter mod 
at finde en diplomatisk løsning; glæder sig over FN's Sikkerhedsråds resolution 
1929(2010), som indfører en fjerde runde af sanktioner over for Iran på grund af landets 
atomprogram, og de supplerende restriktive foranstaltninger, som EU, USA, Japan, 
Canada og Australien har i sinde at træffe; og fordømmer på det kraftigste Irans fortsatte 
provokerende og opildnende retorik over for Israel og beklager navnlig de trusler, som 
præsident Ahmadinejad har fremsat mod selve eksistensen af staten Israel; er dybt 
bekymret over Irans forsøg på at fremme sit mål om at opnå politisk indflydelse i 
Afghanistan ved at manipulere med en række politiske, økonomiske og militære udfald;
understreger, at officielle gensidige kontakter mellem Europa-Parlamentets delegationer 
og det iranske parlament (Majlis) også bør benyttes til at tage 
menneskerettighedsspørgsmål op;

39. udtrykker sin tilfredshed med intensiveringen af sektordialogerne med Kina og opfordrer 
til et samordnet fælles arbejde om de kontroversielle emner, som blev fremhævet på 
topmødet mellem EU og Kina for nylig; beklager imidlertid, at fremskridtene i retning af 
en bedre regeringsførelse med hensyn til økonomi og retsvæsen ikke kommer til udtryk i 
nogen vilje til at tage fat på de vedvarende, alvorlige og systematiske overtrædelser af 
menneskerettighederne i landet; påpeger, at forbindelserne til Japan, et land der deler EU's 
demokratiske værdier og fokus på menneskerettighederne, fortsat er yderst vigtige både 
for økonomien og for samarbejdet i multinationale fora, og at det aktuelle fokus på Kina 
ikke må overskygge de nødvendige bestræbelser for at intensivere samarbejdet med Japan 
og fjerne de tilbageværende hindringer for økonomisk integration;

40. udtrykker sin anerkendelse af Indiens engagement i internationale aktioner, navnlig i 
Afghanistan og i operation Atalanta; opfordrer til større samarbejde om spørgsmål 
vedrørende globale økonomiske forvaltningsstrukturer og fremme af demokrati og 
menneskerettigheder; ser frem til væsentlige fremskridt i de aktuelle forhandlinger om en 
frihandelsaftale; forventer, at det strategiske partnerskab med Indien vil udvikle sig i 
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overensstemmelse med den fælles handlingsplan og føre til konkrete resultater;

Afrika

41. udtrykker sin kraftige støtte og opmuntring til partnerskaberne med AU og andre 
afrikanske regionale organisationer i forbindelse med håndteringen af stabilitets- og 
sikkerhedsproblemer på det afrikanske kontinent og bestræbelserne på at sikre fremskridt 
på andre centrale områder, f.eks. demokratisk regeringsførelse og menneskerettigheder, 
klimaforandringer og opnåelsen af 2015-målene; mener, at processen med voksende 
ejerskab og beføjelser for AU med hensyn til sikkerheds- og stabilitetsspørgsmål på det 
afrikanske kontinent, navnlig hvad angår fredsbevarende missioner, kræver en 
konsolidering af institutionsopbygnings- og beslutningsprocesserne i AU, og at EU bør 
støtte AU i denne henseende;

42. udtrykker sin støtte til beslutningen om at udarbejde en sammenhængende EU-holdning til 
regionen på Afrikas Horn, som kæder sikkerhedspolitikken sammen med udvikling, 
retsstatsprincipper, respekt for menneskerettighederne, kønsrelaterede aspekter og den 
internationale humanitære folkeret, og som dermed omfatter alle EU-instrumenter med 
henblik på at skabe langsigtede løsninger;

43. glæder sig over EU's vilje til at støtte en fredelig gennemførelse af den samlede fredsaftale 
i Sudan og til at arbejde hen mod varig stabilitet i regionen; understreger samtidig behovet 
for en fornyet indsats for at løse sikkerhedsproblemerne og opnå en varig fredsaftale for 
Darfur;

44. minder om, at Alassane Ouattara er den eneste legitime vinder af præsidentvalget i Côte 
d'Ivoire den 28. november 2010, og at valgresultatet ikke kan drages i tvivl; opfordrer 
indtrængende alle de politiske kræfter i landet til at respektere de ivorianske vælgeres vilje 
og sikre en fredelig magtoverdragelse så snart som muligt; beklager dybt den nuværende 
politiske hårdknude og de voldshandlinger, der skal have fundet sted; støtter indførelsen af 
EU-sanktioner mod Laurent Gbagbo;

45. mener, at EU bør vedtage en omfattende holdning til sikkerheds- og 
stabilitetsproblemerne i Sahelregionen ved at anvende alle relevante EU-instrumenter for 
at udrydde fattigdommen, sikre en bæredygtig udvikling, behandle regionens problemer i 
forbindelse med klimaforandringer, forvalte migrationsstrømmene syd-syd og syd-nord og 
sikre demokrati og institutionsopbygning; mener, at der også bør etableres en 
konsensusproces mellem landene i regionen i samarbejde med og gradvist under ejerskab 
af AU;

Latinamerika

46. glæder sig over afslutningen af forhandlingerne om associeringsaftalen med 
Centralamerika og om flerpartshandelsaftalen med Peru og Colombia; understreger dog, at 
EU fortsat bør prioritere de regionale integrationsprocesser i Latinamerika; bemærker med 
tilfredshed, at forhandlingerne om associeringsaftalen med Mercosur er blevet genoptaget, 
og opfordrer til en hurtig afslutning af forhandlingerne;

47. anerkender de positive resultater af topmødet mellem EU og LAC i Madrid og 
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understreger behovet for at føre tilsyn med gennemførelsen af Madridhandlingsplanen; 
minder om behovet for at vedtage et euro-latinamerikansk charter for fred og sikkerhed, 
og at dette charter med udgangspunkt i FN's charter og de hertil hørende dele af 
folkeretten skal indeholde strategier og retningslinjer for en fælles politisk og 
sikkerhedsmæssig indsats til at imødegå fælles trusler og udfordringer;

°
°  °

48. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, 
FN's generalsekretær, NATO's generalsekretær, formanden for NATO's Parlamentariske 
Forsamling, den fungerende formand for OSCE, formanden for OSCE's Parlamentariske 
Forsamling, formanden for Europarådets Ministerkomité og formanden for Europarådets 
Parlamentariske Forsamling.


