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Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. beklager EU-medlemsstaterne 

manglende vilje til at fastlægge en fælles 

holdning om krisen i Libyen, om FN's 

Sikkerhedsråds resolution 1973 og om, 

hvordan den kan gennemføres; giver udryk 

for dyb bekymring over risikoen ved at 

betragte ad hoc-alliancer af villige stater 

eller bilateralt samarbejde som acceptable 

alternativer for FSFP, da ingen europæisk 

stat har kapacitet til at spille en væsentlig 

sikkerheds- eller forsvarsrolle i det 21. 

århundrede; erindrer om, at Lissabon-

traktaten gør det muligt at overdrage en 

krisestyringsopgave til en gruppe 

medlemsstater, men udelukkende på 

grundlag af en rådsbeslutning, som 

fastlæger målsætningerne og rækkevidden 

af og betingelserne for deres 

gennemførelse og inddrager den 

højtstående repræsentant; fastholder, at en 

fælles reaktion på udviklingen i Libyen er 

altafgørende for udformningen af en 

troværdig ny strategi for vores 

naboskabspolitik mod syd, og understreger, 

at udformningen af en strategi for 

Sahelregionen og Afrikas Horn udgør 

endnu en konkret mulighed for at 

demonstrere EU's evne til at handle, både 

når det drejer sig om sikkerhed, og når det 

drejer sig om udviklingsudfordringer; 

9. beklager EU-medlemsstaterne 

manglende evne til at fastlægge en fælles 

holdning om krisen i Libyen, om FN's 

Sikkerhedsråds resolution 1973 og om, 

hvordan den kan gennemføres; giver udryk 

for dyb bekymring over risikoen ved at 

betragte ad hoc-alliancer af villige stater 

eller bilateralt samarbejde som acceptable 

alternativer for FSFP, da ingen europæisk 

stat har kapacitet til at spille en væsentlig 

sikkerheds- eller forsvarsrolle i det 21. 

århundrede; erindrer om, at Lissabon-

traktaten gør det muligt at overdrage en 

krisestyringsopgave til en gruppe 

medlemsstater, men udelukkende på 

grundlag af en rådsbeslutning, som 

fastlæger målsætningerne og rækkevidden 

af og betingelserne for deres 

gennemførelse og inddrager den 

højtstående repræsentant; fastholder, at en 

fælles reaktion på udviklingen i Libyen er 

altafgørende for udformningen af en 

troværdig ny strategi for vores 

naboskabspolitik mod syd, og understreger, 

at udformningen af en strategi for 

Sahelregionen og Afrikas Horn udgør 

endnu en konkret mulighed for at 

demonstrere EU's evne til at handle, både 

når det drejer sig om sikkerhed, og når det 

drejer sig om udviklingsudfordringer; 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

84. opfordrer de medlemsstater, der 

deltager i Sikkerhedsrådet, til at forsvare 

EU's fælles interesser og holdninger og til 

at opfordre næstformanden/den 

højtstående repræsentant til at sikre EU's 

repræsentation i dette organ og tilskynde 

medlemsstaterne til at blive enige om et 

rotationssystem, der vil sikre EU en plads 

som medlem af FN's Sikkerhedsråd 

permanent; 

84. opfordrer de medlemsstater, der er 

medlem af FN's Sikkerhedsråd, til at 

forsvare EU's fælles interesser og 

holdninger og til at arbejde for en reform 

af FN, så EU som sådan bliver fast 

medlem; 

Or. en 

 

 


