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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

Ratificeringsprocessen for traktaten om en forfatning for Europa

1. advarer mod en eventuel fuldstændig eller delvis godkendelse af de nye 
traktatbestemmelser indtil ratificeringen af forfatningstraktaten (f.eks. via en midlertidig 
anvendelse heraf i henhold til artikel 25 i Wienerkonventionen af 23. maj 1969 om 
traktatretten eller eventuelle interinstitutionelle ad hoc-aftaler) med henvisning til 
traktatens forfatningsmæssige karakter og den kendsgerning, at sådanne tiltag kunne 
opfattes som et forsøg på at omgå borgernes ønsker i de lande, der endnu ikke har 
ratificeret forfatningstraktaten;

2. finder det endvidere umuligt at forsøge at indlede nye forhandlinger om 
forfatningstraktaten, da den allerede er et udtryk for den mest velafbalancerede løsning, 
der kunne opnås under forhandlingerne både i Det Europæiske Konvent og på den 
efterfølgende regeringskonference, og eftersom den allerede er blevet ratificeret af mere 
end halvdelen af medlemsstaterne;

3. tilslutter sig derfor det synspunkt, at ratificeringsprocessen bør fortsætte i det tempo, 
som hver enkelt medlemsstat beslutter, samt at forfatningstraktaten kun kan anvendes i 
sin helhed, når og hvis ratificeringen er tilendebragt i overensstemmelse med den nye 
traktat;

4. foreslår, at Europa-Parlamentet parallelt med ratificeringsprocessen straks iværksætter 
og koordinerer et "Europæiske borgere først"-initiativ med det formål proaktivt at 
beskæftige sig med europæiske borgeres aktuelle interesser og bekymringer i 
forbindelse med EU-spørgsmål; mener, at institutionerne med et sådant initiativ ville 
kunne fremme en positiv indstilling på europæisk plan, således at man undgår den 
nationalistiske indgangsvinkel, som ofte har præget den europæiske debat; understreger, 
at et sådant vidtspændende initiativ kan og skal gennemføres med udgangspunkt i de 
eksisterende traktater, hvilket blot kræver politisk enighed;

5. henstiller, at et sådant initiativ kommer til at omfatte arrangementer som f.eks.

a) en generel debat i Europa-Parlamentet ved hvert års begyndelse med deltagelse af 
samtlige regeringschefer eller deres repræsentanter samt Kommissionens 
medlemmer vedrørende retningslinjerne for de forskellige europæiske politikker,

b) brede offentlige debatter i de nationale parlamenter vedrørende de europæiske 
initiativer, der specielt berører de europæiske borgere, såsom bekæmpelse af 
terrorisme, udvidelsen, indvandring, den sociale model, etc., helst organiseret på en 
særlig "europæisk debatdag", som om muligt foregår samtidig i hvert enkelt 
nationalt parlament,

c) større deltagelse fra europæiske aktørers side, såsom medlemmer af Europa-
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Parlamentet og kommissærer og højtstående tjenestemænd i de forskellige EU-
institutioner, i nationale/regionale debatter, således at det forklares bedre, hvad Den 
Europæiske Union i grunden beskæftiger sig med, og der opnås tilbagemelding om, 
hvad der kunne opnås,

d) etablering af "nationale og europæiske borgerforummer", hvor man åbent diskuterer 
alle aspekter med indvirkning på dagliglivet i Unionen, 

e) inden vedtagelse af enhver form for lovgivning eller afgørelse gennemførelse af en 
vurdering, som viser, hvilke forventede følger den vil have for borgernes dagligliv, 
samt hvorledes en sådan lovgivning tager højde for deres interesser og ønsker,

f) oprettelse af et "område for den europæiske borger og demokratiet" på grundlag af 
Unionens charter om grundlæggende rettigheder og den lovgivningspakke, der er 
nødvendig for at udvikle et sådant område,

g) en omgående forøgelse af demokrati og åbenhed i den europæiske beslutningsproces 
ved at støtte forfatningens initiativ til at afholde europæiske folkeafstemninger, give 
offentligheden adgang til alle forhandlinger og afstemninger i Ministerrådet samt 
indføre den planlagte advarselsprocedure for de nationale parlamenter i forbindelse 
med nærhedsprincippet;

6. minder om, at Den Europæiske Unions integration ifølge sin natur er fortløbende, og er 
derfor af den opfattelse, at man naturligvis bør påbegynde revisionen af 
forfatningstraktaten, så snart den igangværende ratificeringsprocedure er afsluttet og 
den nye traktat trådt i kraft, for at indarbejde de bestemmelser i den nye traktat, der er 
nødvendige for at tilgodese fremtidige og nuværende interesser og bekymringer, som 
EU-borgerne har givet udtryk for;

7. understreger imidlertid, at erfaringerne i forbindelse med den aktuelle 
ratificeringsprocedure viser, at proceduren for en eventuel fremtidig revision af de 
eksisterende traktater, herunder traktaten om en forfatning for Europa, ikke længere bør 
have form af en regeringskonference, men at den snarere bør udformes som et åbent 
europæisk konvent, der ikke fjernstyres fra eller af de enkelte regeringer eller lande, 
samt at konventets sammensætning bør ændres behørigt med særlig vægt på de 
synspunkter, som repræsentanterne for både de nationale parlamenter og civilsamfundet 
giver udtryk for; forhandlingsresultatet bør herefter gøres til genstand for en EU-
folkeafstemning, der afholdes samtidig i alle medlemsstater og kræver dels en 
minimumsvalgdeltagelse, for at der kan blive tale om ratificering, dels at både et flertal 
blandt den europæiske befolkning og blandt medlemsstaterne stemmer for aftalen;

8. er af den opfattelse, at det, hvis en ændring af den eksisterende regel om enstemmighed 
for en revision af traktaterne forkastes og/eller forfatningstraktatens efterfølgende 
ikrafttrædelse blokeres, bør være muligt for de medlemsstater, der ønsker at gå videre, 
at omgå et eventuelt dødvande ved at opsige de eksisterende traktater og danne en ny 
konstitutionel union; påpeger imidlertid, at en sådan fremgangsmåde vil blive betragtet 
som en drastisk udvej på grund af dens juridiske, politiske og institutionelle 
kompleksitet, og henviser til, at den uundgåeligt ville svække hele den europæiske 
integrationsproces;

Hvordan man får det mest mulige ud af de eksisterende traktater i mellemtiden
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9. mener, at refleksionsperioden for forfatningstraktaten og ratificeringen heraf, som Det 
Europæiske Råd nåede til enighed om i Bruxelles den 16.-17. juni 2005, giver gode 
muligheder for en fornyet vurdering af hver enkelt institutions rolle, både hvad angår 
Unionens rolle udadtil generelt, og hvad angår den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
(FUSP); anfører, at der umiddelbart kunne foretages væsentlige forbedringer på basis af 
de eksisterende traktater med hensyn til samhørighed, synlighed og effektivitet på nogle 
områder, hvilket kunne skabe en virkelig europæisk merværdi;

10. minder i denne forbindelse om, at befolkningen (næsten 69 %) i alle medlemsstater
ifølge den seneste Eurobarometer-undersøgelse går ind for, at Unionen spiller en større 
rolle i Fællesskabets eksterne forbindelser, samt at der ikke er blevet stillet 
spørgsmålstegn ved den nye forfatnings bestemmelser på dette område under 
ratificeringsprocessen; understreger derfor, at FUSP også kunne spille en vigtig rolle 
med hensyn til at styrke det europæiske projekt i den offentlige mening;

11. foreslår derfor, at man i refleksionsperioden i højere grad prioriterer et begrænset antal 
områder, som i større udstrækning harmonerer med EU-borgernes ønsker og krav og 
indfrier deres forventninger med hensyn til Unionens rolle i internationale spørgsmål, 
som f.eks. EU's naboskabspolitik, menneskers sikkerhed og bekæmpelsen af terror, 
samt Unionens bidrag til fattigdomsbegrænsning og en bedre økonomisk og bæredygtig 
udvikling i en globaliseret verden;

12. henstiller med henblik herpå til Kommissionen snarest at fremsætte forslag på disse 
prioriterede områder og bedre udnytte de enorme muligheder, som de politiske, 
kommercielle, økonomiske og finansielle instrumenter og politikker under de 
eksisterende traktaters første søjle generelt giver, hvorved der skabes en betydningsfuld 
"blød magt", som henhører under Fællesskabets kompetence og fremmer Unionens mål 
i internationale anliggender;

13. anbefaler i denne forbindelse, at Kommissionen udvikler en langt mere integreret og 
aktiv fremgangsmåde i forbindelse med eksterne EU-aktioner, samtidig med at den 
udnytter sin vigtige rolle under de eksisterende traktaters anden søjle bedre f.eks. ved 
mere beslutsomt at bruge initiativretten i forbindelse med FUSP med særlig fokus på de 
områder, hvor den offentlige opinion i Europa klart forventer et udspil;

14. understreger, at en politisk dialog med tredjelande og tredjelandsregioner, en mere 
proaktiv indsats i forbindelse med internationale organisationer og en mere fleksibel og 
dynamisk brug af Kommissionens delegationsnet, som utvivlsomt er en af verdens mest 
effektive og velorienterede udenrigstjenester, vil kunne skabe supplerende muligheder
med hensyn til aktiviteter under både første og anden søjle;

15. minder i denne forbindelse om, at parlamentarisk diplomati, selv om det ikke udgør 
noget alternativ til etableret, mellemstatsligt diplomati, ikke desto mindre vil kunne 
spille en meget mere betydningsfuld rolle som et supplerende redskab for Unionens 
forbindelser med tredjelande og tredjelandsregioner; henleder derfor opmærksomheden 
på sin vilje til at bruge sit net af mere end 30 stående parlamentsdelegationer, talrige ad 
hoc-delegationer og interparlamentariske konferencer til at styrke Unionens eksterne 
aktioner samt dens FUSP;
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16. er af den opfattelse, at man uden at ændre den eksisterende beslutningsproces kunne 
gennemføre mange supplerende praktiske arrangementer for at fremme sammenhængen
i EU-institutionernes og -tjenestegrenenes fælles eksterne aktioner, som f.eks. 

a) uden forbehold at udveksle oplysninger, rapporter og analyser, indhentet og 
udarbejdet af Unionens og dens institutioners, samt medlemsstaternes 
tjenestegrene, delegationer, særlige repræsentanter, ambassader, etc.,

b) at afholde regelmæssige fælles møder med deltagelse af kommissionsmedlemmer 
med ansvar for eksterne forbindelser, Rådets Høje Repræsentant/generalsekretær,
samt Europa-Parlamentets udvalgsformænd, der beskæftiger sig med 
udenrigsspørgsmål, for bedre at forstå og koordinere strategiske prioriteter,

c) at afholde regelmæssige fælles møder med deltagelse af Rådets arbejdsgrupper og 
Coreper, Kommissionen, samt Europa-Parlamentets ordførere for at få et mere 
indgående kendskab til hinandens aktuelle synspunkter,

d) at forbedre samarbejdet mellem de tre EU-institutioners direktorater for eksterne 
forbindelser ved at fremme afholdelsen af regelmæssige arbejdsmøder og 
udveksling af synspunkter på højt plan (generaldirektører og direktører) og 
mellemlederplan (kontorchefer og områdeansvarlige), herunder rokering og 
udveksling af europæiske tjenestemænd med eksterne forbindelser som 
kompetenceområde,

e) at forstærke interaktionen mellem de 127 delegationer og repræsentationerne hos 
andre EU-institutioner og delegationer, medlemsstaternes udenrigsministerier og 
ambassader, europæisk erhvervsliv og de europæiske borgere ved at organisere 
regelmæssig kontakt og mødeaktivitet, stille praktisk assistance til rådighed og 
udveksle medlemsstaternes diplomatiske personale med tjenestemænd ved de 
relevante institutioner på gensidig basis;

17. anbefaler, at der samtidig udvikles et minimum af europæisk ”hård magt” via en
fortløbende pragmatisk opbygning af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik 
(ESFP) på basis af de beslutninger, der er vedtaget af Det Europæiske Råd og 
Ministerrådet, således som det har været tilfældet siden St. Malo-erklæringen i 1998; er 
enig i, at disse beslutninger allerede er omfattet af de eksisterende traktater (især artikel 
18, stk. 2, og artikel 26 i traktaten om Den Europæiske Union, i henhold til hvilke 
formandskabet og Den Høje Repræsentant er ansvarlige for implementeringen af 
afgørelser truffet af Rådet i henhold til artikel 13, stk. 3), og at de derfor kan sættes i 
værk forud for - og om nødvendigt også uden - forfatningstraktaten, forudsat at den 
nødvendige gennemsigtighed og ansvarlighed sikres;

18. foreslår en mærkbar forstærkning af Den Europæiske Unions Satellitcenter (EUSC) 
såvel personale- som budgetmæssigt, med henblik på en bedre opfyldelse af dets 
hovedformål: generel sikkerhedsovervågning og støtte til løsning af Petersberg-opgaver, 
aftalekontrol, kontrol med våbenspredning samt hav- og miljøovervågning (inkl. både 
naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer);

19. er især overbevist om, at det er af afgørende betydning at sikre demokratisk 
ansvarlighed og gennemsigtighed, når det gælder Det Europæiske Forsvarsagenturs 
arbejde, og at dette ikke er afhængigt af den nye traktats ikrafttrædelse; er desuden 
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overbevist om, at etableringen af et europæiske civilt fredskorps i overensstemmelse 
med de beslutninger, som Europa-Parlamentet gentagne gange har vedtaget, nu 
ligeledes er mulig;

20. opfordrer både Rådet og medlemsstaterne til yderligere at fremme en konkret 
parlamentarisk undersøgelse på nationalt plan af en europæisk sikkerheds- og 
forsvarspolitik ved at fremme de nationale parlamenters rolle ved godkendelsen af 
ESFP-operationer, samt ved på europæisk plan at lade Europa-Parlamentet spille en 
vigtigere rolle i forbindelse med analysen af hele FUSP-budgettet via en revision af den 
interinstitutionelle aftale fra 1999;

21. henstiller endnu en gang, at Rådet ikke blot informerer, men også regelmæssigt hører og 
inddrager Parlamentet i hovedaspekterne af og de grundlæggende beslutninger 
vedrørende FUSP/ESFP;

Forberedelse af etableringen af en fælles udenrigstjeneste

22. understreger, at både etableringen af EU’s nye udenrigsministerstilling og opbygningen 
af en fremtidig fælles udenrigstjeneste (via f.eks. en interinstitutionel ad hoc-aftale) skal 
foregå i overensstemmelse med ratificeringsprocessens forløb;

23. anbefaler, at bestemmelserne i forfatningstraktaten følges ved fortløbende at træffe 
forberedelser med henblik på etablering af den nye tjeneste, således at den vil kunne 
etableres endeligt umiddelbart efter ratificeringen af forfatningstraktaten.


