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Módosítás

17.
az EU és a tagállamok között
nagyobb szolidaritást és megerősített
koordinációt szorgalmaz; emlékeztet arra,
hogy az Unió külső politikáinak
koherenseknek kell lenniük egymással és
más, külső dimenzióval rendelkező
szakpolitikákkal, és azokat egyeztetni kell
a nemzetközi partnerekkel; úgy véli, hogy
a tagállamok közötti együttműködés
alapvető fontosságú az Unió
demokráciájának, közös értékeinek,
szabadságainak, valamint szociális és
környezeti normáinak megóvása
érdekében; hangsúlyozza a tagállamok, a
partnerországok és a nemzetközi
szervezetek közötti együttműködés
kiterjesztésének szükségességét; újfent
hangsúlyozza az EUSZ 24. cikke (3)
bekezdésének fontosságát, amely szerint „a
tagállamok az Unió kül- és
biztonságpolitikáját a lojalitás és a
kölcsönös szolidaritás jegyében tevékenyen
és fenntartások nélkül támogatják”, és
„tartózkodnak minden olyan cselekvéstől,
amely ellentétes az Unió érdekeivel”;
hangsúlyozza, hogy a Szerződésben
foglaltaknak megfelelően az uniós
Külügyek Tanácsa az a fórum, ahol az
országok miniszterei kifejtik nézeteiket és
megállapodnak a szakpolitikákról, ennek
megtörténte után pedig a tagállamoknak
teljes mértékben támogatniuk kell az
alelnököt/főképviselőt az érintett
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szakpolitika végrehajtásában anélkül, hogy
párhuzamosan lépnének fel;

alelnököt/főképviselőt az érintett
szakpolitika végrehajtásában;
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