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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii lisäämään solidaarisuutta ja 
tehostamaan koordinointia EU:n ja 
jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, että 
unionin ulkoisten toimien täytyy olla 
johdonmukaisia keskenään sekä muiden 
toimien kanssa, joihin sisältyy ulkoinen 
ulottuvuus, ja että toimet pitää koordinoida 
kansainvälisten kumppanien kanssa; on sitä 
mieltä, että jäsenvaltioiden välinen 
yhteistyö on olennaisen tärkeää EU:n 
demokratian, yhteisten arvojen, vapauksien 
sekä sosiaalisten normien ja 
ympäristönormien suojaamiseksi; painottaa 
tarvetta laajentaa jäsenvaltioiden, 
kumppanimaiden ja kansainvälisten 
järjestöjen välistä yhteistyötä; pitää 
tärkeänä SEU-sopimuksen 24 artiklan 
3 kohtaa, jonka mukaan jäsenvaltiot 
tukevat varauksettomasti unionin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa uskollisuuden ja 
keskinäisen yhteisvastuullisuuden hengessä 
ja pidättyvät kaikista toimista, jotka ovat 
unionin etujen vastaisia; korostaa, että 
kuten perussopimuksessa määrätään, EU:n 
ulkoasiainneuvosto on se foorumi, jolla 
kansalliset ministerit esittävät 
näkemyksensä ja sopivat politiikoista, ja 
että politiikan hyväksymisen jälkeen 
jäsenvaltioiden on tuettava täysipainoisesti 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
kyseisen politiikan toteuttamisessa eivätkä 
ne saa samaan aikaan toteuttaa omia 
toimiaan;

17. vaatii lisäämään solidaarisuutta ja 
tehostamaan koordinointia EU:n ja 
jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, että 
unionin ulkoisten toimien täytyy olla 
johdonmukaisia keskenään sekä muiden 
toimien kanssa, joihin sisältyy ulkoinen 
ulottuvuus, ja että toimet pitää koordinoida 
kansainvälisten kumppanien kanssa; on sitä 
mieltä, että jäsenvaltioiden välinen 
yhteistyö on olennaisen tärkeää EU:n 
demokratian, yhteisten arvojen, vapauksien 
sekä sosiaalisten normien ja 
ympäristönormien suojaamiseksi; painottaa 
tarvetta laajentaa jäsenvaltioiden, 
kumppanimaiden ja kansainvälisten 
järjestöjen välistä yhteistyötä; pitää 
tärkeänä SEU-sopimuksen 24 artiklan 
3 kohtaa, jonka mukaan jäsenvaltiot 
tukevat varauksettomasti unionin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa uskollisuuden ja 
keskinäisen yhteisvastuullisuuden hengessä 
ja pidättyvät kaikista toimista, jotka ovat 
unionin etujen vastaisia; korostaa, että 
kuten perussopimuksessa määrätään, EU:n 
ulkoasiainneuvosto on se foorumi, jolla 
kansalliset ministerit esittävät 
näkemyksensä ja sopivat politiikoista, ja 
että politiikan hyväksymisen jälkeen 
jäsenvaltioiden on tuettava täysipainoisesti 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
kyseisen politiikan toteuttamisessa, myös 
omassa diplomaattitoiminnassaan;
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