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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU's gensidige forsvarsklausul og solidaritetsbestemmelse: politiske og operationelle 
dimensioner
(2012/XXXX(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 222 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF);

– der henviser artikel 24 og 42, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, artiklerne 122 
og 196 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) samt erklæring 37 
om artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF);

– der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi (ESS), der blev vedtaget af Det 
Europæiske Råd den 12. december 2003, og rapporten om dens gennemførelse, der blev 
godkendt af Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008;

– der henviser til EU's strategi for den indre sikkerhed, som blev godkendt af Det 
Europæiske Råd den 25.-26. marts 2010;

– der henviser til EU's terrorbekæmpelsesstrategi, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd 
den 15.-16. december 2005;

– der henviser til det strategiske koncept for forsvaret af og sikkerheden for medlemmerne 
af Den Nordatlantiske Traktats Organisation (NATO), der blev vedtaget på NATO-
topmødet i Lissabon den 19.-20. november 2010;

– der henviser til Rådets konklusioner af 30. november 2009 om en fællesskabsramme for 
katastrofeforebyggelse i EU;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. oktober 2010: "Hen imod et styrket EU-
katastofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle" 
(COM(2010)0600);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af den 22. november 2010: "Strategien for 
EU's indre sikkerhed i praksis: Fem skridt hen imod et mere sikkert EU" 
(COM(2010)0673);

– der henviser til konceptnoten om ordninger for krisekoordinering på politisk plan i EU, 
der blev godkendt af Coreper den 30. maj 20121; 

– der henviser til beslutningerne af den 22. maj 2012 om Den Europæiske Unions interne 
sikkerhedsstrategi2, af den 14. december 2011 om finanskrisens følger for 
forsvarssektoren i EU's medlemsstater3, af den 27. september 2011: "Hen imod et styrket 

                                               
1 10207/12.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0207.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0574.
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EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle"1 og af den 
23. november 2010 om civilt-militært samarbejde og udvikling af civil-militær kapacitet2;

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkningen fra Udenrigsudvalget (A7-.../2011);

A. der henviser til, at EU's medlemsstaters sikkerhed er udelelig, og at alle EU's borgere bør 
have de samme sikkerhedsgarantier og det samme beskyttelsesniveau, både hvad angår 
konventionelle og ikkekonventionelle trusler; der henviser til, at beskyttelse af fred, 
sikkerhed og frihed i Europa, som er uundværligt for vores folks velbefindende, fortsat 
skal være et vigtigt mål og europæiske landes ansvar;

B. der henviser til, at et styrket og mere slagkraftigt europæisk forsvar er afgørende for 
konsolideringen af den transatlantiske forbindelse i forbindelse med strukturelle 
geostrategiske ændringer, som forstærkes af den globale økonomiske krise, og særligt i en 
tid, hvor USA repositionerer sig mod Asien/Stillehavsområdet;

C. der henviser til, at alvorlige og komplekse sikkerhedstrusler lige fra væbnede angreb, 
terrorisme, naturkatastrofer til internetangreb let kan overvælde den enkelte medlemsstats 
kapaciteter, og det gør det essentielt at skabe solidaritet mellem medlemsstaterne som svar 
på sådanne trusler;

D. der henviser til, at naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer de seneste årtier har 
været stigende, både hvad angår hyppighed og omfang, og at en yderligere stigning må 
påregnes i kraft af forværringen af klimaændringerne;

E. der henviser til, at Lissabontraktaten indførte artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den 
Europæiske Union ("gensidig forsvarsklausul" eller "klausul om gensidig bistand"3) og 
artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde 
("solidaritetsbestemmelsen") for at tage hånd om sådanne bekymringer, men den praktiske 
gennemførelse af disse artikler skal stadig tydeliggøres, her næsten tre år efter traktaten 
trådte i kraft;

Generelle overvejelser

1. opfordrer på det kraftigste medlemsstaterne, Kommissionen og næstformanden/den 
højtstående repræsentant til at gøre fuld brug af potentialet i alle relevante bestemmelser i 
traktaten og særligt af den gensidige forsvarsklausul og solidaritetsbestemmelsen for 
derved at give europæere en solid forsikring mod alvorlige sikkerhedsrisici, baseret på 
øget omkostningseffektivitet og en rimelig deling af byrden og omkostningerne; 

2. fastholder EU's og medlemsstaternes behov for at sikre tilstedeværelsen af et beredskab i 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0404.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0419.
3 I det følgende benævnt "gensidig forsvarsklausul". Der er dog ikke inkluderet noget navn i traktaten. Jf. 
navnlig artikel V's forpligtelse til gensidigt forsvar i den ændrede Bruxellestraktat, som dens underskrivere anser 
for dækket af artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union (udtalelse fra formanden for WEU's 
Permanente Råd af den 31. marts 2010).
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forhold til alle større sikkerhedstrusler, især dem, som er identificeret i den europæiske 
sikkerhedsstrategi og den interne sikkerhedsstrategi, og for regelmæssigt at udføre fælles 
trussels- og risikovurderinger baseret på fælles analyse af delt efterretningsarbejde;

3. bekræfter, at EU's eller dens medlemsstater kun må anvende magt, såfremt det er lovligt 
begrundet af De Forenede Nationers pagt; fastholder sin tilslutning til Osloretningslinjerne 
om anvendelse af internationale militære og civile midler til katastrofehjælp; fremhæver, 
at forebyggelse af konflikter, angreb og katastrofer er at foretrække frem for håndtering af 
deres konsekvenser;

4. påpeger de mange redskaber, som Unionen og medlemsstaterne har til rådighed for på et 
solidarisk grundlag at imødekomme usædvanlige begivenheder, som f.eks. 
civilbeskyttelsesmekanismen, solidaritetsfonden og muligheden for at yde økonomisk og 
finansiel bistand ved store vanskeligheder, jf. artikel 122 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF); minder desuden om forpligtelsen til at udvikle gensidig 
politisk solidaritet i udenrigs- og sikkerhedspolitikken i overensstemmelse med artikel 24 i 
traktaten om Den Europæiske Union (TEU); understreger, at formålet med den gensidige 
forsvarsklausul og solidaritetbestemmelsen ikke er at erstatte nogen af disse redskaber, 
men at supplere dem med henblik på situationer med ekstraordinære trusler eller skader og 
især, når bistanden vil kræve politisk koordinering på højt niveau og involvering af 
militæret;

5. opfordrer Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant til, i forbindelse 
med deres igangværende arbejde med et fælles forslag til Rådets afgørelse om 
gennemførelse af solidaritetsbestemmelsen som krævet af traktaten, at tage behørigt 
hensyn til begge klausulens og bestemmelsens politiske og operationelle dimensioner og 
til at følge denne beslutnings anbefalinger;

Gensidig forsvarsklausul

– Omfang

6. minder medlemsstaterne om deres utvetydige forpligtigelse til at yde al den hjælp og 
bistand, der ligger inden for deres formåen, hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet 
angreb på dens område; understreger, at mens store aggressioner mod en medlemsstat 
synes usandsynlige i den nærmeste fremtid, skal både traditionelt territorialt forsvar og 
forsvar mod nye trusler fortsat have høj prioritet; minder også om, at traktaten bestemmer, 
at for de EU-lande, som er medlem af Den Nordatlantiske Traktats Organisation, vil 
NATO fortsat være fundamentet i deres kollektive forsvar og organet for dets 
iværksættelse, og at forpligtelser og samarbejde på området gensidigt forsvar skal være i 
overensstemmelse med de forpligtelser, der er indgået i NATO;

7. påpeger samtidig det lige så vigtige behov for at berede sig på situationer, der involverer 
EU-medlemsstater, der ikke er medlem af NATO, eller EU-medlemsstaters territorier, der 
ligger uden for det nordatlantiske område, og som derfor ikke er omfattet af 
Washingtontraktaten, eller på situationer, hvor der i NATO ikke er indgået nogen aftale 
om kollektiv handling;

8. er af den opfattelse, at selv ikkevæbnede angreb, f.eks. internetangreb, som har til formål 
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at forårsage alvorlig skade og forstyrrelser i en medlemsstat, og som identificeres som 
kommende fra en ekstern enhed, bør være dækket af klausulen, hvis medlemsstatens 
sikkerhed trues væsentligt af konsekvenserne af dette angreb; 

– Kapacitet

9. fremhæver vigtigheden af afskrækkelse og derfor de europæiske landes behov for at have 
troværdige militære kapaciteter; opfordrer medlemsstater til at optrappe deres indsats i 
forhold til udviklingen af samarbejdet om militær kapacitet, navnlig gennem EU's og 
NATO's supplerende samordnings- og delingsprojekter og intelligente forsvarsprojekter, 
som repræsenterer en overordentlig vigtig vej fremover i en tid med stramme 
forsvarsbudgetter;

10. gentager sin opfordring til systematisk harmonisering af krav til militæret og en 
harmoniseret forsvarsplanlægnings- og indsamlingsproces i EU, som svarer til EU's 
ambitionsniveau og er koordineret med NATO's forsvarsplanlægningsproces; tager højde 
for det stigende antal sikkerhedsgarantier i kraft af den gensidige forsvarsklausul; 
opfordrer medlemsstater til at overveje multinationalt samarbejde om kapacitetsudvikling 
og, hvis relevant, specialisering som et kerneprincip i deres forsvarsplanlægning;

– Strukturer og procedurer

11. opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til at foreslå praktiske 
foranstaltninger, der skal sikre et effektivt beredskab i det tilfælde, en medlemsstat 
anvender den gensidige forsvarsklausul, samt en analyse af EU-institutionernes rolle, hvis 
klausulen anvendes; mener, at forpligtelsen til at yde hjælp og assistance samt udtrykke 
politisk solidaritet blandt medlemsstater, bør sikre en hurtig afgørelse i Rådet til støtte for 
medlemsstater under angreb;

12. mener, at når der gøres en fælles indsats for at forsvare en medlemsstat under angreb, bør 
det være muligt at anvende EU's eksisterende krisestyringsstrukturer efter behov, og 
særligt muligheden for at aktivere et operativt EU-hovedkvarter bør overvejes; 
understreger, at der er behov for et komplet permanent operativt EU-hovedkvarter for at 
sikre et passende niveau af parathed og et hurtigt beredskab, og gentager opfordringen til 
medlemsstaterne om at etablere en sådan permanent kapacitet, der bygger på EU's 
operationscenter, der for nylig blev taget i brug;

Solidaritetsbestemmelse

– Omfang

13. minder om, at hvis en medlemsstat udsættes for et terrorangreb eller for en naturkatastrofe 
eller en menneskeskabt katastrofe, er Unionen og medlemsstaterne forpligtet til at handle 
solidarisk i fællesskab for at hjælpe medlemsstaten, hvis dens politiske myndigheder 
anmoder herom; minder desuden om, at Unionen i sådanne tilfælde skal mobilisere alle de 
instrumenter, der står til dens rådighed, herunder militære ressourcer, der stilles til 
rådighed af medlemsstaterne; minder også om Unionens forpligtelse til at mobilisere alle 
dens tilgængelige instrumenter for at forhindre terrortrusler i EU og for at beskytte 
demokratiske institutioner og civilbefolkningen mod terrorangreb;
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14. opfordrer til tilstrækkelig fleksibilitet, hvad angår de forskellige former for angreb og 
katastrofer, som bestemmelsen må anvendes til, for at sikre, at ingen væsentlige trusler, 
som f.eks. internetangreb, pandemier eller energiknaphed, overses; 

15. understreger behovet for at hindre moralsk hasard, da nogle medlemsstater kan blive 
fristet til at stole for meget på andres solidaritet, mens de underinvesterer i deres egen 
sikkerhed og katastrofeindsatskapacitet; fremhæver, at det primære ansvar for 
civilbeskyttelse og sikkerhed påhviler medlemsstaterne;

16. mener, at solidaritetsbestemmelsen bør anvendes i situationer, der overvælder den berørte 
medlemsstats kapaciteter, eller som kræver bistand fra flere sektorer og involverer flere 
aktører; understreger, at solidaritet også hentyder til forpligtelsen til at investere i 
tilstrækkelige nationale kapaciteter; 

– Kapaciteter og ressourcer

17. understreger, at gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen bør udgøre en integreret del 
af et permanent kriseberedskabs-, krisestyrings- og krisekoordineringssystem i EU, der 
bygger på de eksisterende sektorale instrumenter og kapaciteter og sørger for en effektiv 
mobilisering til levering af en koordineret multisektoral indsats efter behov; understreger, 
at gennemførelsen i princippet ikke burde føre til oprettelsen af ad hoc-værktøjer; 

18. henviser til civilbeskyttelsesmekanismens grundlæggende rolle som et afgørende 
solidaritetsbaseret instrument, der kan yde hurtig europæisk indsats i en lang række kriser; 
støtter hovedlinjerne i Kommissionens forslag om at styrke mekanismen1, der bygger på 
Kommissionens meddelelse fra 2010 "Hen imod et styrket EU-katastrofeberedskab" og er 
inspireret af Barnierrapporten fra 2006;

19. bemærker det igangværende arbejde med at gennemføre strategien for den indre 
sikkerhed, særligt på områderne bekæmpelse af terrorisme, kampen mod 
internetkriminalitet og øget modstandskraft mod kriser og katastrofer; understreger, at 
gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen ikke kun handler om at etablere procedurer, 
der skal anvendes i det øjeblik, en stor krise finder sted - det handler helt grundlæggende 
om kapacitetsudbygning, forebyggelse og beredskab; minder om betydningen af 
krisestyringsøvelser, der er skræddersyet til bestemte katastrofer, som er omfattet af 
bestemmelsen;

20. bemærker, at oprettelsen af en række frivillige ressourcer, der er øremærket til 
civilbeskyttelse, ville øge EU's parathed markant og gøre det muligt at identificere 
aktuelle mangler, der skal handles på; fremhæver vigtigheden af fælles mangelanalyse, så 
alle fokuserer effektivt, og det sikres, at hver medlemsstat bidrager med sin del;

21. overvejer, at når det drejer sig om højomkostningsressourcer, særligt dem, hvor der er tale 
om lav sandsynlighed, vil det rent økonomisk være sund fornuft for medlemsstater at 
identificere løsninger til fælles investering og udvikle sådanne nødvendige værktøjer 
sammen, særligt i den nuværende finansielle krise;

                                               
1 Se Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-civilbeskyttelsesordning 
(COM(2011)0934).
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22. fremhæver vigtigheden af at sikre, at solidaritet understøttes af tilstrækkelige 
finansieringsmekanismer på EU-plan, som giver en passende grad af fleksibilitet i 
nødsituationer; hilser det foreslåede øgede niveau af samfinansiering under 
civilbeskyttelsesmekanismen velkommen, især hvad angår transportomkostninger; 
bemærker bestemmelserne for katastrofebistand under den foreslåede fond for intern 
sikkerhed;

23. minder om, at Solidaritetsfonden kan yde finansiel bistand efter en omfattende katastrofe; 
minder også om, at yderligere finansiel bistand fra Unionen kan ydes af Rådet i henhold 
til artikel 122, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, når en medlemsstat er i 
vanskeligheder eller trues af alvorlige problemer på grund af naturkatastrofer eller som 
følge af usædvanlige begivenheder, den ikke selv er herre over;

24. minder om, at Rådet i henhold til bestemmelserne i artikel 122, stk. 1, i traktaten om Den 
Europæiske Union må træffe afgørelse om foranstaltninger til imødegåelse af en svær 
økonomisk situation i en ånd af solidaritet, især hvis der opstår alvorlige 
forsyningsvanskeligheder i forhold til visse produkter, især på energiområdet; 
understreger vigtigheden af at anse denne bestemmelse som en del af EU's omfattende 
solidaritetsværktøjskasse, der skal anvendes til at afhjælpe nogle nye store 
sikkerhedsudfordringer, som f.eks. udfordringer på området energisikkerhed og 
forsyningssikkerheden af andre kritiske produkter; 

– Strukturer og procedurer

25. understreger, at EU skal have effektive kriseberedskabsstrukturer med overvågning 
døgnet rundt og en indsatskapacitet, der kan give tidlig varsling og opdateringer om den 
aktuelle situation til alle relevante aktører; bemærker, at der findes en række 
overvågningscentre på EU-plan, og at dette sætter spørgsmålstegn ved, om koordineringen 
er effektiv nok i tilfælde af komplekse flerdimensionelle kriser; bemærker etableringen af 
et situationsrum i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og tilstedeværelsen af et antal 
sektorspecifikke overvågningscentre i Kommissionens tjenestegrene og specialiserede 
EU-organer; henleder navnlig opmærksomheden på GD ECHO's monitorerings- og 
informationscenter, GD HOME's strategisk analyse og beredskabskapacitet, GD SANCO's 
operationsfacilitet til akutte folkesundhedsmæssige krisesituationer og Frontex' 
situationsrum;

26. gentager behovet for at undgå unødvendige overlapninger og for at sikre en 
sammenhængende og effektiv koordineret indsats og endnu mere nu, hvor der er knappe 
ressourcer; bemærker de forskellige strømninger, hvad angår måden, disse forskellige 
overvågningskapaciteter skal rationaliseres på - nogle er baseret på idéen om en central 
one-stop-shop, og andre foretrækker bedre forbindelser mellem de specialiserede 
faciliteter;

27. mener, at den brede vifte af potentielle kriser fra oversvømmelser til nukleare ulykker og 
bioterrorisme uafladeligt kræver mange forskellige specialiserede tjenester og netværk, og 
at en sammenlægning af disse ikke nødvendigvis ville føre til større effektivitet; overvejer 
samtidig, at alle specialiserede tjenester på EU-plan bør integreres i et enkelt sikkert 
informationssystem, og opfordrer Kommissionen og næstformanden/den højtstående 
repræsentant til at arbejde for at styrke ARGUS' interne koordineringsplatform;
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28. opfordrer til at bestræbe sig på at rationalisere og forbedre integrationen af de mange 
webbaserede platforme til kommunikations- og informationsdeling om nødsituationer, 
herunder websiden tilhørende EU's nød- og krisestyringsordninger (CCA), ARGUS, det 
fælles varslings- og informationssystem til kommunikation og udveksling af information 
(CECIS) og Health Emergency & Diseases Information System (HEDIS) - for at 
muliggøre en uforstyrret, gratis og effektiv informationsstrøm på tværs af sektorale og 
institutionelle grænser; bemærker den beslutning, der er taget i Rådet om at styrke CCA's 
webside for at kunne bruge den som den fremtidige platform i krisesituationer, der kræver 
politisk koordinering på EU-plan;

29. tilskynder til udvikling af en fælles situationsforståelse, som er afgørende i håndteringen 
af store multisektorale kriser, når hurtige og omfattende opdateringer skal viderebringes til 
politiske myndigheder; hilser CCA-gennemgangens fokus på udviklingen af en integreret 
situationsforståelse og -analyse (ISAA) til EU-institutioner og medlemsstater velkommen 
og opfordrer Rådet til at sikre en rettidig gennemførelse; påpeger, at fælles 
situationsbevidsthed sandsynligvis ikke er muligt uden en informationsdelingskultur, og at 
udviklingen af en sådan sandsynligvis ikke er mulig uden en klar rollefordeling;

30. hilser den planlagte opgradering af monitorerings- og informationscenteret med henblik 
på at oprette et europæisk katastrofeberedskabscenter velkommen og understreger, at det 
kunne udgøre en af grundstenene i det forbundne kriseberedskabssystem i EU; mener, at 
koordineringsansvaret under multisektorale kriser skal være på plads i forhold til de 
konkrete kriser i overensstemmelse med tyngdepunktsprincippet;

31. påpeger, at i det nuværende globale miljø, hvor afhængigheder mangedobles, vil store 
kriser være af en størrelsesorden, som ville berettige anvendelsen af 
solidaritetsbestemmelsen, højst sandsynligt være flerdimensionelle og have en 
international dimension, hvad angår tredjelandsstatsborgere, som påvirkes af dem, eller 
hvad angår den internationale indsats, der er påkrævet for at håndtere dem; understreger 
den vigtige rolle, EEAS kan spille i sådanne tilfælde; 

32. fremhæver behovet for politisk koordinering i Rådet i tilfælde af alvorlige kriser; 
bemærker gennemgangen af EU's nød- og krisestyringsordninger (CCA) og bifalder 
aftalen i Rådet om den nye begrebsmæssige ramme for CCA, der gør brug af Rådets 
almindelige procedurer, navnlig Coreper, i stedet for ad hoc-strukturer; understreger, at 
imødegåelse af kriser af sådanne størrelsesordener på politisk plan i EU på en 
sammenhængende, effektiv og rettidig måde kun kræver én række arrangementer; 
overvejer derfor, om den nye CCA også burde støtte solidaritetsbestemmelsen;

33. opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis om måder, hvorpå de kan 
strømline deres nationale krisekoordineringsprocedurer og deres samarbejde mellem deres 
nationale krisekoordineringscentre og EU;

34. understreger, at enhver beslutningsproces, der finder sted i Rådet efter en anmodning om 
hjælp under solidaritetsbestemmelsen, ikke må være ødelæggende for EU's reaktionsevne, 
og at kriseberedskab gennem de eksisterende mekanismer, som f.eks. 
civilbeskyttelsesmekanismen, skal kunne iværksættes omgående uanset sådanne politiske 
beslutninger; påpeger, at anvendelsen af militære midler til støtte af 
civilbeskyttelsesoperationer allerede er mulig på det operationelle plan uden anvendelse af 
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solidaritetsbestemmelsen, som det var tilfældet i det vellykkede samarbejde mellem 
Kommissionen og EU's militærstab i tidligere operationer i Pakistan eller Libyen; 

35. minder om, at solidaritetsbestemmelsen kræver, at Det Europæiske Råd regelmæssigt 
vurderer trusler, som Unionen står over for; mener, at sådanne vurderinger skal foretages 
på mindst to forskellige niveauer: på længere sigt i Det Europæiske Råd i en proces, som 
også skulle bidrage til strategisk tænkning, der skulle reflekteres i fremtidige opdateringer 
af den europæiske sikkerhedsstrategi og strategien for EU's indre sikkerhed og også 
gennem mere hyppige, omfattende oversigter over aktuelle trusler;

36. finder, at trusselsvurderinger skal suppleres med risikovurderinger, analyse af trusler i 
lyset af eksisterende svagheder og derigennem identificering af de mest presserende 
kapacitetsmangler, der skal tages hånd om; minder om, at EU i gennemførelsen af 
strategien for EU's indre sikkerhed bør etablere en sammenhængende risikostyringspolitik 
inden 2014, som sammenkæder trussels- og risikovurderinger med beslutningstagning; 
minder også om, at Kommissionen ved udgangen af 2012 på basis af national 
risikoanalyse bør forberede en tværsektoral oversigt over de store risici, naturlige eller 
menneskeskabte, som EU kan komme til at stå over for i fremtiden; opfordrer 
medlemsstaterne til at dele deres nationale risikovurderinger og risikostyringsplaner, så 
der kan foretages en samlet vurdering af situationen;

37. understreger, at de heraf fremkomne fælles risikovurderinger skal bruge EU's 
efterretningsanalysecenter, der bygger på udveksling af efterretninger og integrerer input 
fra alle af EU's organer, som er involveret i trussels- og risikovurderinger, f.eks. de 
relevante tjenestegrene i Kommissionen (herunder GD HOME, GD ECHO og GD 
SANCO) og Unionens agenturer (Europol, Frontex, Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og andre);

38. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden/den højtstående 
repræsentant, Rådet, Kommissionen, EU-medlemsstaternes parlamenter, NATO's 
Parlamentariske Forsamling og NATO's generalsekretær.


