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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Processen för ratificering av Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa

1. Europaparlamentet avråder, i avvaktan på konstitutionsfördragets ratificering, från varje 
form av fullständigt eller delvist stöd för de nya fördragsbestämmelserna med tanke på 
fördragets konstitutionella ambition och det faktum att detta skulle kunna uppfattas som 
ett försök att kringgå medborgarnas önskemål i de länder som ännu inte har ratificerat 
konstitutionsfördraget.

2. Europaparlamentet anser också att varje försök att omförhandla konstitutionsfördraget 
är ogenomförbart, eftersom detta redan uttrycker den mest avvägda lösning som kunde 
nås under förhandlingarna såväl inom Europeiska konventet som vid den efterföljande 
regeringskonferensen och i själva verket redan har ratificerats av mer än hälften av 
medlemsstaterna.

3. Europaparlamentet beklagar att ratificeringsförfarandet inte kunnat genomföras i två 
medlemsstater. Europaparlamentet delar dock uppfattningen att ratificeringsprocessen 
bör fortsätta i den takt som varje medlemsstat bestämmer och att konstitutionsfördraget 
kan tillämpas som helhet först om och när ratificeringen är slutförd i enlighet med det 
nya fördraget. Europaparlamentet anser att perioden av eftertanke bör användas till att 
omedelbart ta itu med de frågor som förefaller ligga till grunden för att ratificeringen 
inte kunnat genomföras i två medlemsstater och att minska den nuvarande 
klyftan/överbrygga den nuvarande diskprepensen/mellan medborgarnas önskemål och 
den europeiska integrationsprocessen så att utvecklingsprocessen mot ett konstitutionellt 
Europa kan forsätta. 

4. Europaparlamentet föreslår att parlamentet, parallellt med införandet av en period av 
eftertanke, så snart som möjligt lanserar och samordnar ett initiativ med mottot 
”Europeiska medborgare först” (European Citizens First) i syfte att på ett aktivt sätt ta 
itu med den oro som EU-medborgare för närvarande känner och de önskemål de har när 
det gäller EU-frågor. Parlamentet anser att ett sådant initiativ kan främja en positiv 
inställning på det europeiska planet och förebygga ett nationalistiskt synsätt som ofta 
präglat debatten i Europa. Vidare framhåller parlamentet att ett så vittomspännande 
initiativ kan och måste genomföras med utgångspunkt från de existerande fördragen 
som enbart kräver politisk enighet.

5. Europaparlamentet rekommenderar att ett sådant initiativ omfattar arrangemang som

a) en allmän debatt i Europaparlamentet i början av varje år under medverkan av 
samtliga stats- och regeringschefer eller deras företrädare samt
kommissionsledamöterna om riktlinjerna för olika gemenskapspolitiska områden,

b) omfattande allmänna debatter i de nationella parlamenten om de europeiska 
initiativ som särskilt berör EU-medborgarna som människors säkerhet omfattande 



PE 362.640v03-00 4/8 AD\590756SV.doc

SV

kampen mot terrorism, utvidgningen, invandring, den sociala modellen o.s.v.,
vilka med fördel bör anordnas i samband med en särskild ”europeisk debattdag” 
som om möjligt skall anordnas samtidigt i alla nationella parlament, 

c) större deltagande av de europeiska aktörerna, som parlaments- och 
kommissionsledamöter och högt uppsatta tjänstemän från olika EU-institutioner i 
nationella/regionala debatter för att bättre kunna förklara vad Europeiska unionen 
i verkligheten gör och för att få feed-back om vad som kan uppnås, 

d) inrättande av ”nationella och europeiska medborgarforum” där man öppet kan 
diskutera alla aspekter som har en inverkan på det dagliga livet i unionen,

e) genomförande av en utvärdering av de förväntade återverkningarna på 
EU-medborgarnas dagliga liv samt hur deras oro bemöts och deras önskemål 
tillgodoses i lagstiftningen, innan viktig lagstiftning antas,

f) inrättande av ett ”EU-område för medborgare och demokrati” på grundval av 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och 
lagstiftningspaketet för att utveckla detta område, 

g) omgående stärka demokrati och öppenhet i EU:s beslutsförfarande genom att 
främja det initiativ som lagts fram i konstitutionen om att anordna 
folkomröstningar i EU, genom att institutionalisera rätten att göra framställningar, 
och bereda allmänheten tillgång till alla förhandlingar och omröstningar i 
ministerrådet samt införa det planerade varningsförfarandet för de nationella 
parlamenten i samband med subsidiaritetsprincipen.

6. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att utvidga den europeiska 
integrationsprocessen till att omfatta ungdomarna och föreslår därför att det i samtliga 
skolor i EU införs obligatorisk undervisning om Europas historia och om hur EU:s 
institutioner fungerar.

Att under tiden göra det mesta möjliga av de befintliga fördragen

7. Europaparlamentet anser att den period av eftertanke i processen för ratificering av 
konstitutionsfördraget som Europeiska rådet beslutade om vid mötet i Bryssel den 
16-17 juni 2005 erbjuder ett bra tillfälle att ytterligare ompröva varje institutions roll, 
både när det gäller hela unionens agerande inom området yttre åtgärder och området 
gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Parlamentet anser att viktiga förbättringar av 
enhetligheten, synligheten, öppenheten och effektiviteten inom vissa områden som kan 
erbjuda EU ett verkligt mervärde utan dröjsmål skulle kunna göras på grundval av de 
befintliga fördragen.

8. Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om att det, enligt den senaste 
Eurobarometer, finns ett allmänt stöd i alla medlemsstater (nästan 69 procent) för en 
utökad roll för unionen i de yttre förbindelserna och att den nya konstitutionens 
bestämmelser på detta område inte har ifrågasatts under ratificeringsprocessen. 
Parlamentet poängterar att den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken även kan 
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spela en viktig roll när det gäller att stärka det europeiska projektet i offenligt mening 
och framhäva fördelarna med de viktiga delarna i konstitutionsfördraget.

9. Europaparlamentet beklagar i detta sammanhang den hållning som vissa medlemsstater 
intagit och som av inrikespolitiska skäl använt sig av vetorätten i viktiga utrikespolitiska 
frågor, trots att Europeiska rådet antagit konstitutionen. Europaparlamentet uppmanar 
därför samtliga medlemsstater att agera konstruktivt och i konstitutionens anda.

10. Europaparlamentet poängterar att utnämningen av rådets höge 
representant/generalsekreterare har bidragit till att ge EU ett ansikte utåt men anser att 
detta inte åtföljts av en motsvarande förbättring av effektiviteten när det gäller EU:s 
yttre åtgärder.

11. Europaparlamentet föreslår därför att ett begränsat antal områden prioriteras under 
perioden av eftertanke vilka bättre reflekterar EU-medborgarnas önskemål och oro samt 
deras förväntningar på den roll som unionen skall spela i internationella angelägenheter, 
såsom den europeiska grannskapspolitiken, människors säkerhet och kampen mot 
terrorism, administrering av migrationsströmmarna inkluderande kampen mot illegal 
invandring samt unionens bidrag till minskning av fattigdomen och bättre ekonomisk 
och hållbar utveckling i en globaliserad värld.

12. Europaparlamentet rekommenderar i detta hänseende kommissionen att snabbt lägga 
fram förslag på dessa prioriterade områden och att bättra utnyttja de enorma möjligheter 
som de politiska, kommersiella, ekonomiska och finansiella instrumenten och medlen 
inom den första pelaren i de befintliga fördragen som helhet erbjuder, för att i betydande 
grad utöva ”mjuk makt” inom gemensakpens behörighetsområden till gagn för unionens 
mål i internationella angelägenheter.

13. Europaparlamentet rekommenderar i detta sammanhang att kommissionen utvecklar en 
långt mer integrerad och aktiv metod på området gemenskapens yttre åtgärder och bättre 
utnyttjar sin viktiga roll inom den andra pelaren i de befintliga fördragen, till exempel 
genom att mer beslutsamt använda sin initiativrätt på området gemensam utrikes- och 
säkerhetspolitik och inrikta sig på särskilda frågor där allmänheten i EU helt klart 
förväntar sig att något görs.

14. Europaparlamentet understryker att politisk dialog med tredjeländer och regioner i 
övriga världen, mer aktiva åtgärder i förbindelserna med internationella organisationer 
samt en mer flexibel och dynamisk användning av kommissionens nät av delegationer,
som tveklöst utgör en av de mest effektiva och välinformerade utrikestjänsterna i 
världen, skulle kunna skapa nya möjligheter för verksamhet inom både den första och 
den andra pelaren.

15. Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om att den parlamentariska 
diplomatin, även om den inte utgör ett alternativ till traditionell, mellanstatlig diplomati, 
skulle kunna spela en mycket mer meningsfull roll som ett komplementverktyg i 
unionens förbindelser med tredjeländer och regioner i övriga världen. Parlamentet 
betonar därför sin beredvillighet att använda sitt nät av mer än 30 ständiga 
parlamentariska delegationer, de talrika tillfälliga delegationerna och 
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interparlamentariska konferenserna till att stärka såväl unionens yttre åtgärder som den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

16. Europaparlamentet anser att det, utan att förändra den nuvarande beslutsprocessen, 
skulle gå att ta många nya praktiska grepp som ökar enhetligheten i de samordnade 
åtgärderna av unionens institutioner och utrikestjänsten, såsom att

a) utan förbehåll dela de upplysningar, rapporter och analyser som unionens och dess 
institutioners avdelningar, delegationer, särskilda representanter, ambassader osv. 
– och medlemsstaternas motsvarigheter – sammanställer,

b) hålla regelbundna gemensamma möten mellan kommissionsledamöterna med 
ansvar för yttre förbindelser, rådets höge representant/generalsekreterare och 
delegationer för parlamentsutskott som arbetar med frågor om yttre 
angelägenheter, i syfte att bättre värdera och samordna strategiska prioriteringar,

c) hålla regelbundna gemensamma möten mellan rådets arbetsgrupper och Coreper, 
kommissionen och Europaparlamentets föredragande, så att dessa blir bättre 
insatta i varandras aktuella ståndpunkter,

d) förbättra samarbetet mellan de tre EU-institutionernas direktorat för yttre åtgärder 
genom att främja regelbundna arbetsmöten och utbyten på hög nivå 
(generaldirektörer och direktörer) och mellannivå (enhetschefer och 
områdesansvariga), inklusive rotering och utbyte av EU-tjänstemän som arbetar 
med frågor om yttre angelägenheter.

e) stärka samarbetet mellan de 127 delegationer och representationer samt övriga 
EU-institutioner och delegationer, medlemsstaternas utrikesministerier och 
ambassader, europeiska näringslivet och EU-medborgarna genom att skapa
regelbundna kontakter och anordna möten, tillhandahålla praktisk assistans och på 
ömsesidig basis utväxla medlmesstaternas diplomater och tjänstemän från berörda 
institutioner.

17. Europaparlamentet rekommenderar att EU fortsätter att utveckla och bygga upp den 
europeiska säkerhets- och försvarspolitiken på grundval av de beslut som 
Europeiska rådet och ministerrådet har fattat, såsom har varit fallet sedan 
Saint Malo-förklaringen 1998. Parlamentet delar åsikten att dessa beslut redan omfattas 
av de befintliga fördragen (särskilt artiklarna 18.2 och 26 i Fördraget om 
Europeiska unionen, enligt vilka ordförandeskapet och den höge representanten 
ansvarar för att genomföra beslut som rådet fattar i enlighet med artikel 13.3) och att de 
därför skulle kunna verkställas före – och om nödvändigt även utan –
konstitutionsfördraget, förutsatt att nödvändig öppenhet och ansvarighet tryggas.

18. Europaparlamentet föreslår en väsentlig förstärkning av Europeiska unionens 
satellitcentrum (EUSC) både i fråga om personalresurser och budgettillgångar för att 
bättre kunna uppfylla de huvudsakliga målen när det gäller allmän 
säkerhetsövervakning och stöd till utförandet av Petersbergsuppdrag, fördragskontroll, 
vapenkontroll samt sjö- och miljöövervakning (inkluderande både naturkatastrofer och 
av människan förorsakade katastrofer).
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19. Europaparlamentet är särskilt övertygat om att det brådskar att garantera demokratisk 
ansvarighet och öppenhet när det gäller Europeiska försvarsbyråns verksamhet och att 
detta inte är beroende av det nya fördragets ikraftträdande. Parlamentet är vidare 
övertygat om att det nu även är möjligt att inrätta den europeiska civila fredskåren i 
enlighet med de resolutioner som Europaparlamentet har antagit vid flera tidigare 
tillfällen.

20. Europaparlamentet uppmanar både rådet och medlemsstaterna att ytterligare faktiskt 
öka den parlamentariska granskningen av den europeiska säkerhets- och 
försvarspolitiken, på nationell nivå genom att stärka den roll som de nationella 
parlamenten spelar vid godkännandet av insatser inom ramen för den europeiska 
säkerhets- och försvarspolitiken och på EU-nivå genom att ge Europaparlamentet en 
framträdande roll i granskningen av hela budgeten för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, genom en översyn av 1999 års interinstitutionella avtal.

21. Europaparlamentet begär återigen att rådet inte bara informerar parlamentet utan även 
regelbundet rådfrågar och gör parlamentet delaktigt när det gäller de viktigaste 
aspekterna av och de grundläggande vägvalen för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

Förberedelsearbete för att inrätta EU:s framtida utrikestjänst

22. Europaparlamentet betonar att inrättandet av den nya tjänsten som EU:s utrikesminister 
och uppbyggandet av EU:s framtid utrikestjänst (till exempel genom ett särskilt 
interinstitutionellt avtal) måste stå i överensstämmelse med hur ratificeringsförfarandet 
förlöper och underställas parlamentets granskning.

23. Europaparlamentet rekommenderar att konstitutionsfördragets bestämmelser följs av 
stadiga framsteg i förberedelsearbetet för den nya utrikestjänsten, samtidigt som det 
faktiska inrättandet kan ske först efter det att konstitutionsfördraget har ratificerats.
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