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FORSLAG

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

Struktur

1. bemærker, at Lissabon-traktaten indeholder større strukturelle ændringer i 
sammenligning med traktaten om en forfatning for Europa (2004), når det gælder 
Unionens optræden udadtil, idet afsnit V i Traktat om Den Europæiske Union -
indeholdende almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil, særlige 
bestemmelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og bestemmelser 
om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP) - er adskilt fra femte del i Traktat 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde - indeholdende almindelige bestemmelser 
om Unionens optræden udadtil, den fælles handelspolitik, samarbejde med tredjelande 
og humanitær bistand, restriktive foranstaltninger, internationale aftaler, forbindelserne 
med internationale organisationer og tredjelande samt Unionens delegationer og 
solidaritetsbestemmelsen;

2. understreger derfor, at de to ændrede traktater har samme juridiske værdi, og opfordrer 
til, at de altid fortolkes under ét af hensyn til sammenhæng og klarhed;

Substans

3. bemærker, at Lissabon-traktaten trods strukturelle forskelle i indholdsmæssig henseende 
i meget høj grad svarer til forfatningstraktaten af 2004, og at den nye traktat navnlig 
med hensyn til Unionens internationale forbindelser udgør en meget stor forbedring i 
forhold til de ordninger, der er i kraft i øjeblikket;

4. bifalder derfor stærkt den nye traktat, idet den tjener til at højne Unionens internationale 
profil og øger dens evne til at agere effektivt på den internationale scene; påpeger, at 
Lissabon-traktaten

 understreger Unionens værdier og mål og klarlægger dens beføjelser

 gør chartret om grundlæggende rettigheder bindende og gør det muligt for 
Unionen at tiltræde den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (ECHR)1

 sikrer, at der skal tages hensyn til Københavnskriterierne ved fremtidige 
udvidelser

 udgør et udtrykkeligt retsgrundlag for naboskabspolitikken

 giver Unionen som helhed status som juridisk person

 forpligter medlemsstaterne til at høre hinanden og udvise gensidig solidaritet

                                               
1 I modsætning til forfatningstraktaten af 2004 kræves der nu enstemmighed, for at Unionen kan tiltræde ECHR.
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 indfører et beskedent element af beslutningstagning med kvalificeret flertal ved 
rådsafgørelser om spørgsmål vedrørende FUSP og muligheden for konstruktiv 
afståelse1

 muliggør en yderligere udvidelse af beslutningstagningen med kvalificeret flertal i 
fremtiden (for afgørelser uden for forsvarsområdet), når Det Europæiske Råd med 
enstemmighed træffer afgørelse herom

 fremmer forstærket samarbejde (med mindst ni medlemsstater) inden for FUSP

 skaber posten formand for Det Europæiske Råd, der på sit niveau og i denne 
egenskab varetager Unionens repræsentation udadtil på de områder, der hører 
under FUSP

 skaber den magtfulde post Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, der vil være næstformand i 
Kommissionen samt formand for Rådet for Udenrigsanliggender, og som vil 
varetage den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik, bidrage til udviklingen af politikken og sikre sammenhæng i 
Unionens optræden udadtil

 opretter en tjeneste for EU's Optræden Udadtil, der skal bistå den højtstående 
repræsentant, og som omfatter tjenestemænd fra Kommissionen, Rådets 
sekretariat og medlemsstaternes diplomatiske tjenester

 styrker Europa-Parlamentets budgetbeføjelser, når det gælder alle EU-udgifter, 
herunder Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, således at Parlamentet dermed 
ligestilles med Rådet

 giver Parlamentet medbestemmende kompetence inden for den fælles 
handelspolitik

 udvider anvendelsen af beslutningstagning med kvalificeret flertal i Rådet og 
Parlamentets ret til at skulle give sit samtykke til alle internationale aftaler, der 
indgås af EU på områder, hvor den almindelige lovgivningsprocedure finder 
anvendelse, eller hvor den særlige lovgivningsprocedure kræver Parlamentets 
samtykke i interne anliggender

 skaber nye retsgrundlag for instrumenter eller politikker med hensyn til 
presserende finansiel støtte til tredjelande, humanitær bistand, sanktioner over for 
ikke-statslige enheder, rumpolitik, forsyningssikkerhed på energiområdet, 
bekæmpelse af klimaændringer, forebyggelse af international terrorisme og 
beskyttelse af personoplysninger;

5. bifalder desuden den omfattende reform af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, der 
omfatter, at

                                               
1 Hvad angår FUSP, træffes der afgørelse med kvalificeret flertal i forbindelse med artikel 15b, stk. 2, artikel 28, 
stk. 3, artikel 28d, stk. 2, og artikel 28e, stk. 2 og 3, i EU-traktaten.
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 samtlige medlemsstaters1 civile og militære kapaciteter, herunder multinationale 
styrker, knyttes til den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik med mulighed for at 
overdrage gennemførelsen af opgaverne til en gruppe af medlemsstater

 der skabes et permanent struktureret samarbejde på forsvarsområdet mellem de 
medlemsstater, der råder over den militære kapacitet, og de politisk villige 
medlemsstater, som påtager sig de mest krævende missioner

 medlemsstaterne forpligter sig til gradvis at forbedre deres militære kapacitet

 Det Europæiske Forsvarsagenturs rolle udvides

 medlemsstaterne forpligtes til at yde hinanden bistand, hvis de udsættes for angreb 
(dette berører ikke visse medlemsstaters neutralitet eller andre medlemsstaters 
medlemskab af NATO)

 målsætningerne ("Petersberg-opgaverne") opgraderes, således at de kommer til at 
omfatte kampen mod terrorisme

 der insisteres på gensidig solidaritet ved en terrortrussel, et terrorangreb eller en 
naturkatastrofe;

6. beklager dog, at nogle medlemsstater under regeringskonferencen tydeligvis bestræbte 
sig på a) at foretage en klar afgrænsning mellem den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik på den ene side og andre 
aspekter af Unionens optræden udadtil på den anden side, b) at udvande de praktiske 
virkninger af den teoretiske afgørelse om at udforme fælles politikker og forene 
ressourcerne på dette område og c) nøje at begrænse Kommissionens og Parlamentets 
politiske rolle og Den Europæiske Unions Domstols rolle på retsområdet2; 

7. beklager navnlig EU-traktatens artikel 25a, hvori det er fastsat, at behandling af 
personoplysninger inden for sikkerhedspolitikken skal omfattes af regler fastsat alene af 
Rådet uden inddragelse af Parlamentet eller kontrol fra domstolenes side i EU;

8. bemærker i denne forbindelse regeringskonferencens erklæring nr. 13, hvori det 
understreges, at bestemmelserne om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik ikke 
berører medlemsstaternes nuværende ansvar med hensyn til udformningen og 
gennemførelsen af deres udenrigspolitik og heller ikke deres nationale repræsentation i 
tredjelande og internationale organisationer - navnlig det primære ansvar, som påhviler
medlemmer af FN's Sikkerhedsråd;

9. bemærker desuden erklæring nr. 14, hvori det er fastsat, at den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik ikke berører den enkelte medlemsstats nuværende retsgrundlag, 
ansvar og beføjelser med hensyn til dens udenrigspolitik; beklager stærkt den både 

                                               
1 Med undtagelse af Danmark.
2 Domstolen spiller en rolle ved kontrollen af afgrænsningen mellem spørgsmål, der vedrører den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, og andre spørgsmål (EU-traktatens artikel 25b), ved prøvelsen af lovligheden af 
restriktive foranstaltninger (artikel 240a i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) og ved 
afgivelsen af udtalelser om internationale aftalers forenelighed (Artikel 188n i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde).



PA\698274DA.doc 6/7 PE398.493v01-00

DA

ubegrundede og misvisende erklæring om, at de nye FUSP-bestemmelser ikke giver 
Kommissionen nye beføjelser til at tage initiativ til afgørelser eller øger Parlamentets 
rolle;

10. bemærker ligeledes erklæring nr. 24, der søger at mindske virkningen af afgørelsen om 
at højne Unionens juridiske status inden for folkeretten;

Gennemførelse

11. bemærker, at der i henhold til erklæring nr. 12 vil blive etableret passende kontakter 
med Parlamentet om Det Europæiske Råds udnævnelse, med samtykke fra 
Kommissionens formand, af den første højtstående repræsentant, der skal tiltræde sit 
embede den 1. januar 2009, hvor traktaten formodes at træde i kraft; insisterer på, at 
ånden i EU-traktatens artikel 9e bør finde anvendelse i fuld udstrækning ved denne 
midlertidige udnævnelse (hvor Parlamentet normalt har ret til at godkende udnævnelsen 
af hele Kommissionen, herunder den højtstående repræsentant, jf. EU-traktatens artikel 
9d, stk. 7); meddeler derfor, at det forventer at blive hørt fuldt ud om denne første 
udnævnelse;

12. glæder sig over EU-traktatens artikel 21, hvori det er fastsat, at den højtstående 
repræsentant "hører [...] Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og 
grundlæggende valg" i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og 
den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, "underretter det om udviklingen i disse 
politikker og sikrer, at der tages behørigt hensyn til Parlamentets synspunkter; forpligter 
sig desuden til i fuldt omfang at udnytte sine rådgivende beføjelser og at udvikle en 
mere omfattende og systematisk granskning af udformningen og gennemførelsen af 
Unionens politikker og foranstaltninger, når det gælder Unionens optræden udadtil samt 
på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område, under fuld anvendelse af dets 
budgetbeføjelser;

13. henstiller i denne forbindelse, at den interinstitutionelle aftale af 20. november 2002 om 
Europa-Parlamentets adgang til Rådets følsomme oplysninger på det sikkerheds- og 
forsvarspolitiske område revideres i lyset af den nye traktat;

14. understreger betydningen af at sikre demokratisk kontrol med og gennemsigtighed i Det 
Europæiske Forsvarsagenturs virksomhed;

15. ønsker at fremme et tættere samarbejde mellem de relevante udvalg i Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter, herunder parlamentariske observatører fra 
NATO-medlemmer, der ikke er medlem af EU, og medlemmer fra NATO's 
parlamentariske forsamling, i lyset af de nye muligheder inden for den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, som Lissabon-
traktaten rummer; foreslår desuden, at Vestunionens parlamentariske forsamling 
opløses, når Lissabon-traktaten træder i kraft;

16. beklager, at ordningerne i EU-traktatens artikel 28 om hastefinansiering af initiativer 
som led i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik uden for EU's budget er unødigt 
komplicerede; insisterer på, at den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om 
budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning og den strukturerede dialog mellem 
Rådet og Parlamentet, der er fastlagt heri, gennemføres i fuldt omfang;
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17. med hensyn til oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil:

 bemærker, at Parlamentet i henhold til EU-traktatens artikel 13a, stk. 3, har ret til 
at blive hørt om oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, og minder 
om, at det allerede er i færd med at udarbejde en betænkning om spørgsmålet,

 bemærker, at det forberedende arbejde vedrørende Tjenesten for EU's Optræden 
Udadtil bør indledes, så snart traktaten er undertegnet, jf. erklæring nr. 15; 
opfordrer Rådet til at inddrage Parlamentet i det forberedende arbejde og 
opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at fremlægge deres 
forslag senest i juli 2008,

 understeger behovet for, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bliver en 
professionel, permanent diplomatisk tjeneste, der kan bidrage effektivt til at nå 
Unionens mål, når det gælder dens optræden udadtil, og på en effektiv måde støtte 
den højtstående repræsentants arbejde,

 understreger behovet for, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil knyttes tæt 
sammen med Kommissionens eksisterende eksterne delegationer og finansieres 
over EU's budget.
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