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FÖRSLAG

Utrikesutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att en utvidgning av unionens yttre åtgärder i enlighet 
med Lissabonfördraget, inklusive bestämmelserna om nya rättsliga grunder och 
instrument som påverkar områden som rör utrikespolitik (yttre åtgärder och Gusp/ESFP), 
kräver en ny interinstitutionell balans och nytt interinstitutionellt samarbete för att 
säkerställa samstämdheten i unionens yttre åtgärder och garantera att parlamentet får 
möjlighet till lämplig demokratisk granskning.

2. Europaparlamentet anser att det är den höge representantens/kommissionens vice 
ordförandes ansvar att utarbeta, organisera, samordna och genomföra 
utrikesförbindelserna, inklusive Gusp och ESFP, och att den höge tjänstemannen i fråga är 
ansvarsskyldig inför parlamentet.

3. Europaparlamentet understryker att vid såväl utformningen som genomförandet av Gusp
är den höge representanten/kommissionens vice ordförande skyldig att iaktta inte bara de 
principer som fastställs i artiklarna 2, 3 och 21 i EU-fördraget utan även Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

4. Europaparlamentet förväntar sig att berörda enheter inom rådet direkt samarbetar med de 
utskott och behöriga enheter vid parlamentet som ansvarar för frågor som rör Gusp och 
ESFP. 

5. Europaparlamentet kommer bland annat via sitt utrikesutskott att sträva efter att underlätta 
konsensus bland medlemsstaternas nationella parlament när det gäller deras stöd för EU:s 
utrikespolitiska initiativ.

Relationen mellan parlamentet och den höge representanten/kommissionens 
vice ordförande

6. Europaparlamentet insisterar på att parlamentets rättigheter ska respekteras fullt ut vid 
utnämningen av den förste höge representanten/kommissionens vice ordförande, liksom 
vid tillfälliga utnämningar, och understryker att den höge representanten/kommissionens 
vice ordförande fullständigt och direkt är ansvarskyldig inför parlamentet.

7. Europaparlamentet upprepar att den höge representantens/kommissionens vice 
ordförandes framtida ämbete får sin legitimitet direkt från parlamentet och att dennes 
dubbla mandat inom kommissionen respektive rådet är odelbart och ska utövas med 
samstämdhet. Parlamentet uppmanar därför honom eller henne att fortsätta nuvarande 
praxis och regelbundet närvara vid parlamentets plenarsammanträden och 
utrikesutskottets sammanträden, liksom att delta i möten, för att hålla regelbundna, 
systematiska och substantiella samråd med parlamentet och dess behöriga organ. Han eller 
hon uppmanas även att involvera parlamentet i beslutsprocessen och därigenom öka 
öppenheten och ansvarsskyldigheten för unionens utrikespolitik.

8. Europaparlamentet anser att debatten med den höge representanten/kommissionens vice 
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ordförande om frågor som rör det kommande årets viktigaste aspekter och grundläggande 
valmöjligheter när det gäller Gusp/ESFP utgör ett idealiskt tillfälle att rådfråga 
parlamentet i början av varje år och att en uppföljningsdebatt bör planeras in sex månader 
senare.

9. Europaparlamentet förväntar sig att den höge representanten eller hans/hennes företrädare 
förbättrar unionens ordförandeskaps nuvarande praxis när det gäller att inför 
utrikesutskottet rapportera om resultaten från de månatliga möten som hålls i rådet för 
utrikesfrågor, i överensstämmelse med den höge representantens uppgift att leda unionens 
Gusp och att leda rådet för utrikesfrågor (artikel 18.2 och 18.3 i den konsoliderade
versionen av EU-fördraget). 

10. Europaparlamentet begär att den höge representantens företrädare, som leder kommittén 
för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp), regelbundet närvarar vid sammanträden med 
parlamentets utskott för utrikesfrågor för att rapportera om de aktuella frågor som 
behandlas under diskussionerna vid mötena inom Kusp.

11. Europaparlamentet begär att den höge representantens särskilda företrädare (i enlighet 
med artikel 33 i den konsoliderade versionen av EU-fördraget) närvarar vid 
utrikesutskottets och andra relevanta utskotts sammanträden när de ombeds göra detta.

12. Europaparlamentet förväntar sig att upprättandet av en europeisk avdelning för yttre 
åtgärder i högre utsträckning kommer att tydliggöra vilka kriterier som gäller för 
utnämning och utvärdering av EU:s särskilda representanter, däribland definition och 
beskrivning av syftet med deras uppgifter, längden på deras mandat liksom samordning 
och komplementaritet med unionens framtida delegationer.

Samverkan mellan rådet, parlamentet och kommissionen i frågor som rör utrikespolitiken

13. Europaparlamentet anser att parlamentet mer systematiskt bör ta ställning i varje stadium 
av beslutsfattandet som rör Gusp och ESFP, även i fråga om mobiliseringsbeslut som 
måste fattas med mycket kort varsel (såsom det är avsett för EU:s taktiska insatsstyrkor),
för att därmed göra det möjligt för rådet att avspegla Europaparlamentets hållning i de 
gemensamma ståndpunkterna och gemensamma åtgärderna och på så sätt stärka deras 
demokratiska legitimitet.

14. Europaparlamentet understryker att EU:s yttre åtgärder alltid måste respektera Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

15. Som en av sina främsta skyldigheter föresätter sig Europaparlamentet att sätta respekten 
för de principer som anges i artiklarna 2, 3 och 21 i EU-fördraget, liksom den fullständiga 
tillämpningen inom ramen för Gusp av Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, i främsta rummet. Parlamentet ger det behöriga utskottet i uppdrag att 
övervaka att de faktiskt följs.

16. Europaparlamentet efterfrågar en uppdatering av det interinstitutionella avtalet mellan 
parlamentet och rådet, som definierar förhållandet dem emellan när det gäller 
utrikespolitik, inklusive utbytet av konfidentiell information i enlighet med artiklarna 15
och 295 i den konsoliderade versionen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
och artikel 36 i den konsoliderade versionen av EU-fördraget.



AD\727011SV.doc 5/7 PE404.806v03-00

SV

17. Europaparlamentet betonar behovet av att säkerställa det demokratiska ansvaret och 
öppenheten i den verksamhet som bedrivs av Europeiska försvarsbyrån, särskilt genom ett 
förfarande för informationsutbyte mellan försvarsbyråns ansvarige chef och parlamentets 
utskott för utrikesfrågor och underutskott för säkerhet och försvar, samt genom att 
ordföranden för underutskottet för säkerhet och försvar ges observatörsstatus i 
försvarsbyråns styrelse.

Parlamentet och den europeiska avdelningen för yttre åtgärder

18. Europaparlamentet understryker behovet av öppenhet och demokratisk granskning i hela 
processen, och erinrar om sin rätt att rådfrågas om upprättandet av avdelningen för yttre 
åtgärder i enlighet med artikel 26 i den konsoliderade versionen av EU-fördraget, och sin 
rätt att få delta fullt ut i förberedelsearbetet. Parlamentet anser att avdelningen för yttre 
åtgärder administrativt bör knytas till kommissionen och hänvisar till sitt pågående 
betänkande om detta.

19. Europaparlamentet meddelar sin avsikt att inbjuda cheferna för Europeiska unionens 
delegationer i tredjeländer att rapportera inför utrikesutskottet.

Relationen mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten när det gäller 
utrikesfrågor

20. Europaparlamentet välkomnar bestämmelser om ett närmare samarbete mellan 
Europaparlamentet och de nationella parlamenten enligt Lissabonfördraget. Parlamentet 
betonar att ett närmare samarbete mellan relevanta utskott i Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten behöver etableras, i enlighet med nuvarande praxis för möten 
mellan ordförandena för de nationella parlamentens utskott för utrikesfrågor, 
försvarsfrågor och EU-frågor och parlamentets utskott för utrikesfrågor. Parlamentet 
hänvisar till sitt betänkande om detta, som håller på att utarbetas.

Parlamentets åsikter om internationella avtal som rör utrikesfrågor

21. Europaparlamentet välkomnar att dess rätt till samtycke till internationella avtal i hög grad
utvidgas, vilket är särskilt viktigt i fråga om de avtal där det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet används för interna syften. Parlamentet begär att alla framtida 
”blandade” avtal som kombinerar icke-Gusp-relaterade frågor med Gusp-relaterade frågor 
måste grundas på en enda rättslig grund, vilken bör vara den som är direkt kopplad till det 
huvudsakliga föremålet för avtalet. Parlamentet konstaterar att det kommer ha rätt att yttra 
sig i alla övriga fall utom då avtalet i fråga uteslutande rör Gusp.
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Parlamentets åsikter om unionens roll i internationella organisationer

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samråda med sina EU-partner och med 
den höge representanten/kommissionens vice ordförande innan de antar strategiska beslut 
på det utrikespolitiska området, särskilt i multilaterala organisationer. Syftet är att deras 
ståndpunkter när det gäller strategiska beslut ska bli samstämda och varken påverka 
samstämdheten i EU:s utrikespolitik eller undergräva EU:s trovärdighet som global aktör 
gentemot tredjeländer. Parlamentet erinrar i detta avseende om att medlemsstaterna enligt 
Lissabonfördraget har skyldighet att samråda med varandra och uppvisa solidaritet 
sinsemellan.

23. Europaparlamentet uppmanar de EU-medlemsstater som också är medlemmar i FN:s 
säkerhetsråd att förbättra sin samordning inom den ramen för att öka effektiviteten i 
unionens insatser på världsarenan och att i ett längre perspektiv sträva efter att se till att 
EU får ta plats i säkerhetsrådet.

24. Europaparlamentet rekommenderar att man snarast ser över och förstärker unionens status 
i internationella organisationer så snart som Lissabonfördraget trätt i kraft och 
Europeiska gemenskaperna efterträds av unionen.

Finansiering av Gusp när Lissabonfördraget träder i kraft och parlamentets roll i detta 
sammanhang

25. Europaparlamentet anser att alla unionens yttre åtgärder (inbegripet de som ingår i den 
framtida ESFP men exkluderat militära kostnader) i framtiden ska finansieras ur EU:s 
gemensamma budget.

26. Europaparlamentet rekommenderar att ordförandena och/eller föredragandena för 
parlamentets utskott som ansvarar för yttre åtgärder i kraft av sina mandat helt och hållet 
ska involveras i verksamheten i den nya förlikningskommitté som ska upprättas enligt det 
nya budgetförfarandet.

27. Europaparlamentet erinrar om att det ansvarar för sin egen organisation och för hur det
organiserar sitt arbete. Det kommer därmed att fortsätta sin etablerade praxis att inrätta 
och sköta underutskott under utrikesutskottets ledning.

28. Europarlamentet hänvisar till sitt betänkande i denna fråga, som håller på att utarbetas.
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