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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de 
grundläggande vägvalen när det gäller den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken (Gusp) – 2009, som läggs fram för parlamentet i enlighet med del II 
punkt G.43 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006
(2010/2124(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna 
och de grundläggande vägvalen när det gäller den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken (Gusp) – 2009, som läggs fram för parlamentet i enlighet med del II 
punkt G.43 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 20061,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning,

– med beaktande av sina resolutioner av den 19 februari 20092 och den 10 mars 20103 om 
rådets årliga rapport om Gusp 2007 respektive 2008,

– med beaktande av sin resolution av den 8 juli 2010 om den europeiska avdelningen för 
yttre åtgärder4,

– med beaktande av förklaringen av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om politisk ansvarighet5,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 16 september 2010 om 
EU:s yttre förbindelser,

– med beaktande av artikel 119.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från 
budgetutskottet (A7-.../2010), och av följande skäl:

A. EU bör utveckla sina utrikespolitiska mål ytterligare och främja sina värderingar och 
intressen i världen med det övergripande målet att bidra till fred, säkerhet, solidaritet, 
skydd för de mänskliga rättigheterna, multilateralism och ömsesidig respekt mellan 
folken, fri och rättvis handel och utrotning av fattigdomen.

B. Lissabonfördraget har tillfört en ny dimension till EU:s yttre åtgärder och kommer att 
bidra till att göra unionens utrikespolitik mer enhetlig, konsekvent och effektiv.

                                               
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUT C 76 E, 25.3.2010, s. 54.
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0060.
4 Antagna texter, P7_TA(2010)0280.
5 Ibid., bilaga II.
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C. Lissabonfördraget ger EU:s utrikespolitik en ny dynamik, och gör det framför allt möjligt 
för unionen att spela en roll som är förenlig med dess framträdande ekonomiska ställning 
och dess ambitioner samt att organisera sig för att bli en effektiv global aktör som kan ta 
medansvar för den globala säkerheten och ta ledningen när det gäller att definiera 
gemensamma svar på gemensamma utmaningar.

D. Den nya dynamiken i EU:s yttre åtgärder kräver också att EU agerar mer strategiskt för att 
dess inflytande ska få internationell tyngd. EU:s förmåga att påverka världsordningen 
vilar inte bara på samordningen av dess politikområden, aktörer och institutioner utan 
också på ett verkligt strategiskt koncept för EU:s utrikespolitik som måste samla alla 
medlemsstater bakom samma prioriteringar och mål, så att man talar med en stark 
gemensam röst på den internationella arenan.

E. Världsordningen befinner sig i en genomgripande förändringsprocess som innebär en 
utmaning för EU att samarbeta mer aktivt med nuvarande och framväxande världsmakter 
och med bilaterala och multilaterala partner för att främja effektiva lösningar på problem 
som är gemensamma för medborgare i EU och i hela världen.

F. Denna nya dynamik måste också leda till definitionen av ett nytt paradigm för såväl EU:s 
nya som gamla strategiska partnerskap som bygger på ömsesidiga fördelar och intressen.

G. Den parlamentariska kontrollen av EU:s utrikespolitik är viktig eftersom den gör det 
möjligt för EU-medborgarna att förstå och stödja EU:s yttre åtgärder. Organisationen och 
främjandet av effektivt och regelbundet interparlamentariskt samarbete inom EU måste 
beslutas gemensamt av Europaparlamentet och de nationella parlamenten i enlighet med 
artiklarna 9 och 10 i protokoll nr 1 i Lissabonfördraget.

Rådets årliga rapport om Gusp 2009

1. Europaparlamentet välkomnar rådets årliga rapport och berömmer dess öppna och 
ämnesanpassade struktur som ger en tydlig översikt av politiken och åtgärderna inom den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Parlamentet ser också positivt på att rådet 
har som ambition att lägga ytterligare och starkare tonvikt på det regionala sammanhanget 
för konflikter och problem, men beklagar djupt att inga möjliga strategier för att lösa dessa 
konflikter och problem anges i denna rapport.

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att inte begränsa årsrapporten till enbart en 
beskrivning av Gusps verksamhet. Rapporten bör vara mer än en förteckning över 
landsbaserade händelser och utvecklingstendenser.

3. Europaparlamentet anser att den årliga rapporten om Gusp bör utnyttja den nya dynamik 
som skapats genom Lissabonfördraget och tjäna som ett instrument för utökad 
interinstitutionell dialog, där man framför allt diskuterar genomförandet av EU:s 
utrikespolitiska strategi, utvärderar hur effektiv den är och anger vilken väg man bör slå in 
på i framtiden.
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Genomförandet av Lissabonfördraget

4. Europaparlamentet framhåller återigen att det förordar utarbetandet av en samstämd 
utrikespolitisk strategi för EU som bygger på de mål och principer som fastställts i 
artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen. Strategin bör tydligt definiera EU:s 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska intressen. Vice ordföranden/den höga 
representanten uppmanas att göra parlamentets berörda organ fullt delaktiga i detta arbete.

5. Europaparlamentet framhåller att samstämdhet måste eftersträvas mellan Europeiska 
utrikestjänsten, medlemsstaterna och kommissionen. Synergierna mellan europeisk och 
nationell nivå måste utökas och samordningen mellan institutionella aktörer måste stärkas, 
i syfte att förbättra integreringen av alla relevanta instrument och politiska åtgärder och 
framföra ett gemensamt EU-budskap i centrala politiska frågor. Parlamentet anser att 
samarbete på alla nivåer mellan Europeiska utrikestjänsten och de berörda avdelningarna 
inom kommissionen är viktigt för att skapa ett strategiskt tillvägagångssätt för vårt 
grannskapsområde och för kandidat- och partnerländer med utsikter till ett medlemskap 
och för politikområden som handel, utveckling, energitrygghet och rättsliga och inrikes 
frågor.

6. Europaparlamentet förväntar sig att Europeiska utrikestjänsten ska svara för närmare 
samordning mellan Gusp och yttre åtgärder och därigenom bidra till att stärka EU:s roll 
och inflytande på den globala arenan och göra det möjligt för unionen att hävda sina 
intressen och värderingar mer effektivt i proportion till sin aktuella internationella handel 
och ekonomiska ställning.

7. Europaparlamentet konstaterar dock att fullständig samstämdhet och konsekvens i EU:s 
utrikespolitik inte kommer att uppnås enbart genom att inrätta Europeiska utrikestjänsten, 
utan att det också krävs att EU:s medlemsstater övervinner sina skilda perspektiv på 
centrala utrikespolitiska frågor. I detta hänseende är det viktigt att EU:s medlemsstater 
inte bara enas om en gemensam strategi för utrikes- och säkerhetspolitik utan också ser till 
att deras nationella politik stöder EU:s ståndpunkter.

8. Europaparlamentet betonar att uppgiften för EU:s särskilda representanter (EUSR) i regel 
bör vara att företräda och samordna EU:s politik gentemot regioner med särskilda 
strategiska eller säkerhetsmässiga intressen för EU som kräver EU:s kontinuerliga närvaro 
och synlighet. Parlamentet anser att nära samverkan måste inledas mellan EUSR och 
berörda enheter av Europeiska utrikestjänsten och att viktiga tematiska frågor, som 
tidigare behandlats av personliga företrädare, bör omprövas och förslag läggas fram om att 
denna funktion ska övertas av utrikestjänstens tjänstemän på hög nivå eller EUSR. 
Parlamentet betonar hur viktigt det är att fastställandet av funktionen och befogenheterna 
för EUSR blir föremål för föregående samråd med parlamentet och att förslag utarbetas i 
enlighet med artikel 36.1 i EU-fördraget om förfaranden och ansvarsområden för de 
lägesorienteringar och rapporter som EUSR ställer till parlamentets förfogande.

9. Europaparlamentet erinrar om sin fördragsenliga befogenhet att rådfrågas inom Gusp- och 
GSFP-områdena, att få sina synpunkter vederbörligen beaktade och att lämna 
rekommendationer. Vice ordföranden/den höga representanten uppmanas att befästa de 
samråds- och rapporteringsskyldigheter som hittills har utförts av kommissionen och rådet 
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när det gäller yttre åtgärder. Parlamentet förväntar sig att dess rätt till demokratisk kontroll 
av den strategiska planeringen av EU:s instrument för externt bistånd ska stärkas.

10. Europaparlamentet framhåller återigen att det enligt artikel 218.10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt måste få fullständig information i inlednings-, 
förhandlings- och slutskedet av förfarandet för att ingå internationella avtal. Vice 
ordföranden/den höga representanten förväntas lämna all relevant information om 
förhandlingarna under hela förfarandet, däribland förhandlingsdirektiv och utkast till 
förhandlingstexter. Parlamentet påminner om att vice ordföranden/den höga 
representanten i sin förklaring om politisk ansvarighet har åtagit sig att tillämpa 
bestämmelserna i ramavtalet om internationella avtal med avseende på konfidentiella 
Gusp-dokument. Parlamentet efterlyser upprättandet av ett effektivt tillvägagångssätt som 
förenar respekt för parlamentets befogenheter med erforderlig sekretessnivå, och anser att 
det krävs ett övergripande avtal som gäller alla institutioner och omfattar alla EU-organ 
för att reglera parlamentsledamöternas tillgång till konfidentiella dokument.

11. Europaparlamentet betonar att det reviderade interinstitutionella avtalet från 2006 om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning måste ge mer inblick i budgetförfarandet 
för Gusp och uppfylla budgetmyndighetens informationsbehov för att den ska få 
fullständig och regelbunden information om bakgrunden, sammanhanget och de 
ekonomiska konsekvenserna av politiska beslut inom detta politikområde. Parlamentet bör 
få tillräcklig information innan befogenheter och strategier på Gusp-området godkänns. 
Parlamentet välkomnar det stöd som vice ordföranden/den höga representanten uttryckt 
för förslaget att alla viktiga GSFP-uppdrag bör fastställas i budgeten. För att öka den 
demokratiska legitimiteten bör parlamentets behöriga organ rådfrågas innan uppdrag inom 
Gusp inleds, och parlamentet bör särskilt ha möjlighet att ordentligt övervaka GSFP-
uppdrag.

12. Europaparlamentet anser att de regelbundna gemensamma samrådsmötena bör 
kompletteras med extra möten som hålls om det skulle uppstå behov av att ge 
förhandsinformation. Mötena bör även inriktas på att vinna centrala strategiska och 
politisk-militära insikter för att förbättra planeringen och förvaltningen av framtida 
uppdrag och bidra till att utveckla en framåtsyftande strategi för kommande behov. 
Parlamentet påminner också om sin rätt att bli hört och om behovet av att få ordentlig 
information om brådskande finansieringsarrangemang för vissa initiativ inom ramen för 
Gusp i enlighet med artikel 41.3 i EU-fördraget.

Tematiska huvudfrågor för Gusp

13. Europaparlamentet framhåller att GSFP-åtgärder bör förankras i en övergripande politik 
med inriktning på länder och regioner i kris, och betonar också behovet av en förskjutning 
från rådande inriktning och huvudvikt på framgångsrikt inrättande av GSFP-uppdrag mot 
större uppmärksamhet på deras framgångsrika genomförande och bestående effekter på 
plats.

14. Europaparlamentet understryker att EU:s katastrofinsatser och andra EU-instrument som 
redan är på plats eller som snabbt kan sättas in efter en katastrof, exempelvis civila och 
militära uppdrag inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, 
måste samordnas på bästa möjliga vis. Parlamentet anser att en strikt åtskillnad mellan 
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militära och civila krishanteringsinsatser snarare avspeglar föråldrade 
institutionsstrukturer än realiteterna på plats och betonar därför att kriser måste mötas med 
en kombination av militära och civila instrument.

15. Europaparlamentet anser att det är en strategisk prioritering för EU att stärka 
internationella partnerskap för krishantering och fördjupa dialogen med andra viktiga 
aktörer för krishantering – som FN, Nato, AU och OSSE och tredjeländer som Förenta 
staterna, Turkiet, Norge och Kanada – och att samordna åtgärder, utbyta information och 
förena resurser för fredsbevarande och fredsbyggande, däribland samarbete om 
krishantering och särskilt sjöfartssäkerhet, samt kampen mot terrorism i enlighet med 
internationell rätt.

16. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att förhindra att EU i sin 
energiförsörjning blir beroende av tredjeländer eftersom det skulle undergräva EU:s 
oberoende på det utrikespolitiska planet. Parlamentet påminner även om det brådskande 
behovet att ta itu med utmaningar på energiområdet genom att förverkliga en gemensam 
yttre energipolitik i EU som bygger på diversifieringen av energileverantörer. 
Vice ordföranden/den höga representanten uppmanas i detta sammanhang att beslutsamt 
fullfölja parlamentets rekommendationer om att utarbeta en samstämd och samordnad 
politik, särskilt genom att främja EU:s enighet i en konstruktiv dialog med 
energileverantörer, i synnerhet Ryssland och transitländer. 

17. Europaparlamentet upprepar, med tanke på att klimatförändringar har blivit en viktig del 
av de internationella förbindelserna, att EU måste stärka sitt ledarskap inom global 
klimatpolitik och även inleda en dialog med andra huvudaktörer såsom tillväxtmakterna 
(Kina, Brasilien, Indien), Ryssland, Förenta staterna och utvecklingsländer.

18. Europaparlamentet anser att främjandet av demokratin ovillkorligen måste prioriteras för 
att uppnå en enhetlig utrikespolitik för EU, eftersom ett demokratiskt samhälle är den 
grund som upprätthållandet av mänskliga rättigheter vilar på. EU:s nya institutionella 
struktur, i synnerhet Europeiska utrikestjänsten med sin särskilda enhet, innebär en 
möjlighet att göra EU mer samstämt och effektivt på området. Parlamentet upprepar sin 
fasta beslutsamhet och erinrar om sina långvariga insatser för att försvara mänskliga 
rättigheter och demokrati i världen genom bilaterala förbindelser med tredjeländer och 
aktivt deltagande i internationella forum och genom stöd till internationella och lokala 
civilsamhällesorganisationer.

Geografiska huvudprioriteringar för Gusp

Multilateral diplomati, internationella organisationer

19. Europaparlamentet betonar att effektiv multilateralism bör vara av allra största strategiska 
intresse för unionen, och att EU i detta sammanhang bör spela en ledande roll inom det 
internationella samarbetet, underlätta internationellt samförstånd och främja globala 
åtgärder. Parlamentet framhåller det brådskande behovet av att ta itu med de globala 
frågor som är av gemensamt intresse för EU-medborgarna, såsom terrorism, organiserad 
brottslighet, energitrygghet, klimatförändringar, uppfyllande av 
millennieutvecklingsmålen och utrotning av fattigdomen, icke-spridning av 
massförstörelsevapen och nedrustning, migrationshantering och främjande av mänskliga 
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rättigheter och medborgerliga friheter. Som en naturlig följd av Lissabonfördragets 
ikraftträdande bör EU för att tala med en stark gemensam röst i globala frågor inom 
FN-systemet ges kompletterande rättigheter i FN samtidigt som unionen behåller 
observatörsstatus. EU uppmanas att utveckla sin strategi och taktik för överläggningar 
med FN:s medlemsländer, bland annat genom att tydligt förklara EU:s struktur och hur 
unionen på grundval av sina fördragsbaserade befogenheter skiljer sig från andra regionala 
organisationer. Frågan om EU:s rättigheter i FN bör placeras högt på dagordningen för 
bilaterala och multilaterala möten med strategiska partner. Parlamentet anser att det är 
viktigt att samarbeta med EU:s strategiska partner för att hitta lösningar på stora regionala 
och globala problem, och rekommenderar dessutom att strategiska partnerskap ges en 
multilateral dimension genom att globala frågor tas med på dagordningarna för EU:s 
bilaterala och multilaterala möten.

20. Europaparlamentet anser att EU med hänsyn till utvecklingen av EU:s utrikes-, säkerhets-
och försvarspolitik bör utnyttja antagandet av Natos nya strategiska koncept till att stärka 
sitt partnerskap med Nato. Det finns ett behov av att hitta pragmatiska sätt att lösa de 
svårigheter – särskilt meningsskiljaktigheterna mellan Cypern och Turkiet – som hämmar 
utvecklingen av ett närmare samarbete mellan EU och Nato, eftersom det är viktigt att se 
till att de befintliga styrkor och resurser som i stor utsträckning är gemensamma för båda 
organisationerna utnyttjas så effektivt som möjligt.

21. Europaparlamentet är medvetet om att OSSE måste stärkas och dess värderingar 
bekräftas, och är övertygat om att EU bör verka effektivt för att stärka OSSE, bland annat 
genom att se till att processen inte leder till att någon av organisationens tre dimensioner 
försvagas (den politisk-militära, den ekonomiska och miljömässiga och den mänskliga). 
Parlamentet betonar att EU också bör rikta uppmärksamheten på vikten av att fortsätta 
Korfuprocessen och att hålla regelbundna högnivåmöten för att ge OSSE:s verksamhet 
politiskt stöd och större synlighet.

De transatlantiska förbindelserna

22. Europaparlamentet understryker behovet av nära och kontinuerlig samordning av EU:s 
utrikespolitik med EU:s närmaste allierade och strategiska partner, Förenta staterna, för att 
säkerställa en gemensam strategi för det globala styret och för utmaningar som 
icke-spridning av kärnvapen och terrorism. Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att noga samordna och utveckla synergier med Förenta staterna i syfte att 
trygga stabilitet och säkerhet på den europeiska kontinenten, även genom samarbete med 
Ryssland, och med avseende på stabilitet i Mellanösternregionen, Iran, Afghanistan och 
Pakistan.

Västra Balkan

23. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på utsikterna till EU-medlemskap för alla 
länder på västra Balkan och understryker betydelsen av ett kontinuerligt engagemang för 
processen såväl från länderna i regionen som från EU. 

24. Europaparlamentet gläder sig över att situationen i Kosovo fortsätter att vara stabil och 
fredlig, men är bekymrat över de allvarliga problem och brott mot vallagen som förekom i 
många kommuner under de senaste valen. Parlamentet betonar hur viktigt det är med 
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rättvisa val som ett led i Kosovos pågående övergång till demokrati. Kosovos regering 
uppmanas med eftertryck att förbättra de framtida valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare säkerställs och landets utsikter om EU-medlemskap 
stärks. De planerade samtalen mellan Kosovo och Serbien måste så fort som möjligt 
inledas med EU:s stöd. Parlamentet betonar också att samtalen har stora möjligheter att 
bidra till stabilitet i Kosovo och att förbättra situationen för lokalbefolkningen, även när 
det gäller att upprätthålla rättsstatsprincipen i landets norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag (Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt på hela 
Kosovos territorium genom att öka sin verksamhet i landets norra delar och vinna hela 
befolkningens förtroende och stöd. 

25. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att fördjupa dialogen med de politiska ledarna i Bosnien och Hercegovina 
efter valen för att bidra till att landet och dess invånare fortsätter på vägen mot 
EU-integration. Parlamentet anser att Bosnien och Hercegovina har gjort vissa framsteg 
när det gäller EU-integrationen och att den aktuella agendans inriktning på etnicitet och 
enhet kan hämma fullgörandet av kraven för medlemskap i EU och Nato.

Det östliga partnerskapet

26. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att fördjupa det östliga partnerskapet med våra östeuropeiska grannländer 
med sikte på politisk associering och ekonomisk integration bland annat inom 
energiområdet, på grundval av gemensamma europeiska värden och inom en ram för 
villkor och incitament för att initiera reformer.

27. Europaparlamentet fördömer den vitryske presidenten Lukasjenkos hårda förtryck av 
oppositionsmedlemmar, journalister och representanter för det civila samhället efter 
presidentvalet den 19 december 2010 och efterlyser ett omedelbart frisläppande av alla 
dem som har frihetsberövats. Vice ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen uppmanas att utdöma riktade sanktioner mot regimen – till exempel ett 
viseringsförbud och frysning av tillgångar för vissa höga tjänstemän – och öka EU:s stöd 
till det civila samhället, så att befolkningen blir mer EU-vänlig. Det är viktigt att se till att 
Vitryssland inte isoleras, särskilt från de nuvarande regionala ramarna.

28. Europaparlamentet efterlyser ett snabbt inrättande av parlamentariska församlingen 
Euronest. Inga representanter från det vitryska parlamentet bör delta i den församlingen. 
Härigenom betonas församlingens roll när det gäller att stärka demokratin och de 
demokratiska institutionerna och dess betydelse när det gäller att stärka partnerskapets 
parlamentariska dimension.

Ryssland

29. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att se till att EU:s 
strategi för Ryssland, däribland förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och 
samarbetsavtal, är enhetlig och styrs av ett åtagande för värdena demokrati, respekt för de 
mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen, inbegripet internationell rätt. I detta 
sammanhang är partnerskapet för modernisering mycket viktigt. Parlamentet understryker 
samtidigt behovet av att blåsa nytt liv i partnerskapet med Ryssland, med respekt och 
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ömsesidighet, i fråga om terrorbekämpning, energitrygghet och energiförsörjning, 
klimatförändringar, nedrustning, förebyggande av konflikter och icke-spridning av 
kärnvapen samt i fråga om Iran, Afghanistan och Mellanöstern, för att man ska kunna 
uppnå målet om att stärka den globala säkerheten och stabiliteten. Parlamentet anser att 
samarbete i dessa frågor bör utgöra grunden för det nya avtalet mellan EU och Ryssland, 
och ser därför fram emot snabba framsteg i de pågående förhandlingarna om ett nytt 
övergripande avtal som förväntas leda till en väsentlig förbättring av förbindelserna 
mellan EU och Ryssland.

Mellanöstern

30. Europaparlamentet stöder återupptagandet av direkta fredssamtal mellan Israel och den 
palestinska myndigheten och betonar att det är viktigt att meningsfulla förhandlingar 
slutförs inom en begränsad tidsfrist och i en anda av ömsesidigt förtroende. Parlamentet 
påminner också om att EU är den största bidragsgivaren till den palestinska myndigheten 
och Israels viktigaste handelspartner.

31. Europaparlamentet uppmanar EU att, i linje med rådets slutsatser av den 
12 december 2009, spela en mer framträdande politisk roll som motsvarar dess finansiella 
inblandning i regionen. Parlamentet är övertygat om att det finns ett starkt behov av en 
omfattande förändring av EU:s Mellanösternpolitik, så att EU kan föra en beslutsam och 
konsekvent politik med hjälp av effektiva diplomatiska verktyg för att främja fred och 
säkerhet i denna grannregion som är av stor strategisk betydelse för EU. 
Vice ordföranden/den höga representanten uppmanas att överväga att lägga fram en ny 
europeisk strategi för regionen som anger EU:s intressen och mål och vilka medel EU kan 
använda.

Medelhavsområdet

32. Europaparlamentet är trots inrättandet av Unionen för Medelhavsområdet (UfM) oroat 
över att det i EU:s Medelhavspolitik inte finns någon tydlig långsiktig strategi för 
utvecklingen och stabiliseringen av regionen, där de politiska, ekonomiska och sociala 
kriserna har försvårats. Parlamentet framhåller att det är hög tid att integrationen av EU 
och Medelhavsområdet blir en prioriterad fråga på EU:s politiska dagordning.

33. Europaparlamentet erinrar om sin roll i EU:s budgetförfarande och framhåller vikten av 
att garantera UfM:s demokratiska legitimitet, att beslut fattas på ett öppet sätt och att 
Europaparlamentet, UfM:s parlamentariska församling och de nationella parlamenten blir 
delaktiga i beslutsprocessen.

34. Europaparlamentet bevakar noga situationen i Tunisien och uppmanar EU att stödja det 
tunisiska folket i demokratiseringsprocessen, bland annat genom att tillhandahålla det 
lämpliga stöd som kan behövas. Parlamentet betonar vikten av att anpassa finansieringen 
för att bidra till att lindra den sociala och ekonomiska krisen i landet.

35. Europaparlamentet står fast vid sitt helhjärtade stöd för den särskilda domstolen för 
Libanon, som är en oberoende domstol som inrättades genom FN:s säkerhetsråds 
resolution 1757 och som är av högsta juridiska standard. Parlamentet vidhåller sitt starka 
stöd för Libanons suveränitet, enhet och territoriella integritet och för en fullgod funktion 
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för alla libanesiska institutioner. Den interna stabiliteten kan förenas med respekt för 
folkrätten. Alla politiska krafter i Libanon uppmanas att fortsätta delta i en öppen och 
konstruktiv dialog för att främja alla libanesiska medborgares välfärd, välstånd och 
säkerhet. Parlamentet lovordar den viktiga roll som FN:s interimsstyrka i Libanon, Unifil, 
har haft och efterlyser ett genomförande av alla bestämmelser i FN:s säkerhetsråds 
resolution 1701.

Asien

36. Europaparlamentet betonar att utgångspunkten för varje långsiktig lösning av krisen i 
Afghanistan måste vara de afghanska medborgarnas intressen med avseende på inre 
säkerhet, civilskydd, och ekonomiskt och socialt skydd, samt mekanismer för försoning, 
ett slut på opiumproduktionen, en stark samhällsbyggnad, integration av Afghanistan i det 
internationella samfundet och utdrivning av al-Qaida ur landet. Parlamentet upprepar att 
EU och dess medlemsstater och det internationella samfundet i stort bör stödja 
Afghanistan i uppbyggnaden av den egna staten med starkare demokratiska institutioner 
som kan garantera nationell suveränitet, statlig sammanhållning, territoriell integritet, 
hållbar ekonomisk utveckling och medborgarnas välstånd, och som respekterar de 
historiska, religiösa, andliga och kulturella traditionerna hos landets alla etniska och 
religiösa grupper.

37. Europaparlamentet upprepar sin åsikt att Pakistan har en nyckelroll i regionen och att ett 
stabilt, demokratiskt och välmående Pakistan är av central betydelse för stabilitet i 
Afghanistan och den omgivande regionen, samt betonar dessutom Pakistans roll i den 
afghanska fredsprocessen. Parlamentet är medvetet om att de förödande 
översvämningarna i augusti 2010 har varit en motgång för den nya regeringen i Pakistan 
som hade börjat nå framgång i sitt arbete för att bemöta många utmaningar, och uppmanar 
rådet och kommissionen att tillsammans med det övriga internationella samfundet reagera 
genom att visa stor solidaritet och konkret stöd för Pakistans brådskande behov av 
återuppbyggnad och återställande efter översvämningen och för landets ambitioner att 
skapa ett starkt och välmående samhälle. Parlamentet välkomnar och uppmuntrar EU:s 
insatser för att öka det politiska stödet för att öka uppbyggnaden av institutioner och 
kapacitet i Pakistan och hjälpa Pakistans demokratiska institutioner att bekämpa 
extremismen.

38. Europaparlamentet ställer sig helt bakom E3+3-åtagandet att inom kort hitta en 
förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan i Iran som återupprättar det internationella 
förtroendet för att Irans kärnprogram har enbart fredliga syften, samtidigt som Irans 
legitima rätt till fredlig kärnenergianvändning respekteras. Parlamentet stöder rådets 
tvåspårsstrategi, som syftar till att hitta en diplomatisk lösning, och välkomnar FN:s 
säkerhetsråds resolution 1929(2010), som inför en fjärde sanktionsrunda mot Iran på 
grund av dess kärnprogram, och de nya restriktiva åtgärder som tillkännagetts av EU, 
Förenta staterna, Japan, Kanada och Australien. Parlamentet fördömer starkt Irans 
fortsatta utmanande och provocerande retorik mot Israel och beklagar särskilt de hot som 
president Ahmadinejad riktar mot Staten Israels själva existens. Irans försök att nå sitt mål 
att vinna politiskt inflytande i Afghanistan genom att manipulera en rad politiska, 
ekonomiska och militära resultat är mycket oroväckande. De officiella ömsesidiga 
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kontakterna mellan Europaparlamentets delegationer och Majlis bör också utnyttjas till att 
ta upp frågor rörande de mänskliga rättigheterna.

39. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över de utökade sektorsdialogerna med 
Kina och efterlyser ett samlat och gemensamt arbete om de kontroversiella frågor som 
belystes vid det senaste toppmötet mellan EU och Kina. Parlamentet beklagar dock att 
utvecklingen mot bättre ekonomisk och juridisk samhällsstyrning inte avspeglas i en vilja 
att gripa sig an de fortsatt allvarliga och systematiska kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna i landet. Förbindelserna med Japan, ett land som delar EU:s demokratiska 
värderingar och engagemang för de mänskliga rättigheterna, fortsätter att vara ytterst 
viktiga såväl i ekonomiskt hänseende som när det gäller samarbete i multinationella 
forum. Den nuvarande tonvikten på Kina får inte överskugga de nödvändiga insatserna för 
att utvidga samarbetet med Japan och avlägsna återstående hinder för ekonomisk 
växelverkan.

40. Europaparlamentet lovordar Indiens delaktighet i internationella åtgärder, särskilt i 
Afghanistan och i Atalanta-insatsen. Parlamentet efterlyser ett utökat samarbete i frågor 
som rör global ekonomisk styrning och främjandet av demokrati och mänskliga 
rättigheter, ser fram emot betydande framsteg i de pågående förhandlingarna om ett 
frihandelsavtal, och förväntar sig att det strategiska partnerskapet med Indien utvecklas i 
enlighet med den gemensamma handlingsplanen och ger konkreta resultat.

Afrika

41. Europaparlamentet stöder och uppmuntrar partnerskap med AU och andra afrikanska 
regionala organisationer för att gripa sig an problem med stabilitet och säkerhet på den 
afrikanska kontinenten och garantera framsteg på andra nyckelområden, såsom 
demokratiska styrelseformer och de mänskliga rättigheterna, klimatförändringar och 
uppfyllande av millennieutvecklingsmålen. Förfarandet med tilltagande ansvar och 
medinflytande för AU när det gäller säkerhets- och stabilitetsfrågor på den afrikanska 
kontinenten kräver, särskilt när det är fråga om fredsbevarande uppdrag, att uppbyggnaden 
av institutioner och beslutsprocessen stärks inom AU, och EU bör bistå AU i detta 
hänseende.

42. Europaparlamentet uttrycket sitt stöd för beslutet att ta fram en övergripande EU-strategi 
för Afrikas horn som förenar säkerhetspolitik med utveckling, rättsstatsprincipen, respekt 
för de mänskliga rättigheterna, könsrelaterade aspekter och internationell humanitär rätt 
och därvid inbegripa alla EU-instrument för att skapa långsiktiga lösningar.

43. Europaparlamentet välkomnar EU:s beredvillighet att stödja det fredliga genomförandet 
av det övergripande fredsavtalet och att verka för en långsiktig stabilitet i regionen. 
Samtidigt betonar parlamentet behovet av att förnya försöken att avhjälpa osäkerhet och 
uppnå en varaktig fredsuppgörelse om Darfur.

44. Europaparlamentet påminner om att Alassane Ouattara är den ende legitime vinnaren i det 
presidentval som hölls i Elfenbenskusten den 28 november 2010 och att valresultatet inte 
kan överklagas. Alla politiska och väpnade styrkor i landet uppmanas med eftertryck att 
respektera den ivorianska väljarkårens vilja och att se till att det fredliga maktskiftet kan 
genomföras så snart som möjligt. Parlamentet beklagar djupt det aktuella politiska 
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dödläget efter valet och de rapporterade fallen av våld. Parlamentet stöder utdömandet av 
EU-sanktioner mot Laurent Gbagbo.

45. Europaparlamentet anser att EU bör anta en övergripande strategi för säkerhet och 
stabilitet i Sahelregionen genom att använda alla relevanta EU-instrument för att utrota 
fattigdom, garantera en hållbar utveckling, ta itu med klimatförändringsproblem i 
regionen, hantera migrationsströmmar syd-syd och syd-nord och trygga demokrati och 
institutionsuppbyggnad. Dessutom bör en process inledas för att skapa samförstånd bland 
länderna i regionen i samarbete med och under ökande ansvar för AU.

Latinamerika

46. Europaparlamentet välkomnar slutförandet av förhandlingarna om associeringsavtalet med 
de centralamerikanska länderna och om avtalet om ekonomiskt partnerskap med Peru och 
Colombia. Parlamentet betonar likväl att EU bör fortsätta prioritera regionala 
integrationsprocesser i Latinamerika. Med tillfredsställelse noterar parlamentet att 
förhandlingarna om associeringsavtalet med Mercosur har återupptagits och efterlyser ett 
snabbt slutförande.

47. Europaparlamentet uppskattar de positiva resultaten från toppmötet mellan EU och 
Latinamerika och Västindien i Madrid och understryker behovet av att följa 
genomförandet av Madrid-handlingsplanen. Parlamentet påminner om behovet av att anta 
en stadga för fred och säkerhet för EU och Latinamerika och att denna stadga, med FN:s 
stadga och näraliggande internationell rätt som grund, ska innehålla strategier och 
handlingslinjer för gemensamma politiska och säkerhetsinriktade åtgärder för att möta 
gemensamma hot och utmaningar.

°
°   °

48. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice 
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU-medlemsstaternas regeringar och parlament, 
FN:s generalsekreterare, Natos generalsekreterare, talmannen i Natos parlamentariska 
församling, OSSE:s tjänstgörande ordförande, talmannen i OSSE:s parlamentariska 
församling, ordföranden för Europarådets ministerkommitté och talmannen i Europarådets 
parlamentariska församling.


