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FÖRSLAG

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

Struktur

1. Europaparlamentet noterar att Lissabonfördraget har en annan struktur, med avseende på 
unionens externa åtgärder, jämfört med fördraget om upprättande av en konstitution för 
Europa (2004) i och med att avdelning V i fördraget om Europeiska unionen med de 
allmänna bestämmelserna för unionens externa åtgärder, de särskilda bestämmelserna om 
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) och bestämmelserna om den 
europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) är skild från del fem i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt med de allmänna bestämmelserna om unionens 
externa åtgärder, den gemensamma handelspolitiken, samarbetet med tredjeländer och 
humanitärt bistånd, de restriktiva åtgärderna, de internationella avtalen, relationerna med 
internationella organisationer, tredjeländer och EU:s delegationer samt 
solidaritetsklausulen.

2. Därför betonar Europaparlamentet att de två ändrade fördragen har samma lagliga värde 
och föreslår att de alltid ska tolkas tillsammans så att överensstämmelse och klarhet 
uppnås.

Innehåll

3. Europaparlamentet noterar att trots att Lissabonfördraget har en annan struktur liknar det 
väldigt mycket det konstitutionella fördraget från 2004 och att de åtgärder som håller på 
att genomföras, i synnerhet vad gäller unionens internationella relationer, anges på ett 
mycket bättre sätt i det nya fördraget.

4. Europaparlamentet välkomnar varmt det nya fördraget därför att det ger unionen en 
starkare internationell profil och höjer unionens kapacitet att agera effektivt i 
världsfrågor. Parlamentet påpekar att Lissabonfördraget kommer att

– framhäva unionens värden och mål och förtydliga dess befogenheter,

– göra stadgan om de grundläggande rättigheterna bindande och göra det möjligt för 
unionen att sluta sig till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna1,

– säkra att Köpenhamnskriterierna kommer att beaktas vid framtida utvidgningar,

– utgöra en uttrycklig rättslig grund för grannskapspolitiken,

– införa en juridisk personlighet för unionen som helhet,

– tvinga medlemsstaterna att rådgöra med varandra och visa ömsesidig solidaritet, 

                                               
1 Till skillnad från det konstitutionella fördraget från 2004 krävs nu enhällighet för att man ska ansluta sig till 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
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– införa ett visst mått av omröstning med kvalificerad majoritet vid rådsbeslut om 
frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och möjligheten till 
konstruktivt avståndstagande1,

– göra det möjligt att ytterligare utöka förfarandet med omröstning med kvalificerad 
majoritet (i andra beslut än försvarsbeslut) när Europeiska unionens råd enhälligt 
beslutar därom,

– främja ökat samarbete (med minst nio medlemsstater) inom den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken,

– införa posten som ordförande för Europeiska unionens råd såsom ett ämbete; han/hon 
ska representera unionen inom ramen för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken på sin nivå och i denna egenskap,

– införa den inflytelserika posten som unionens höga representant för den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och han/hon kommer även att vara 
vice ordförande för Europeiska kommissionen samt ordförande för ministerrådet 
(utrikespolitik), leda den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den 
europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, bidra till utformningen av politiken samt 
garantera att unionens yttre åtgärder är samstämda,

– inrätta en europeisk avdelning för yttre åtgärder som ska bistå den höga 
representanten, med deltagare från kommissionen, rådets sekretariat och nationella 
diplomatiska avdelningar,

– förstärka Europaparlamentets budgetbefogenheter till samtliga EU:s utgifter, 
inklusive den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, så att parlamentet därmed är 
likställt med rådet,

– ge parlamentet medbeslutanderätt i frågor om den gemensamma handelspolitiken,

– utöka användandet av omröstning med kvalificerad majoritet vid rådets och 
parlamentets rätt till samtycke till samtliga avtal som ingås av EU inom områden där 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet tillämpas eller där det särskilda 
lagstiftningsförfarandet kräver samtycke från parlamentet i inrikesfrågor,

– ge en ny rättslig grund för instrument eller strategier för brådskande ekonomiskt stöd 
till tredjeländer, humanitärt stöd, sanktioner mot icke-statliga enheter, rymdpolitik, 
tryggad energiförsörjning, bekämpning av klimatförändringar, förhindrande av 
internationell terrorism och skydd av personuppgifter.

5. Europaparlamentet välkomnar även de omfattande ändringarna av den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken:

– Samtliga medlemsstaters2 civila och militära kapacitet, inbegripet de multinationella 
styrkorna, binds till den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken och med 

                                               
1 För den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken tillämpas omröstning med kvalificerad majoritet för 
artiklarna 15b.2, 28.3, 28d.2 och 28e.2–3 i EU-fördraget.
2 Med undantag för Danmark.
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möjligheten att välja ut en grupp medlemsstater för genomförandet av 
arbetsuppgifterna.

– Ett permanent strukturerat samarbete inom försvaret mellan de medlemsstater som 
har störst militär kapacitet, är mest politiskt villiga och som försöker sig på de mest 
krävande uppdragen.

– Åtaganden för en stegvis förbättring av de militära kapaciteterna.

– En utökad roll för Europeiska försvarsbyrån.

– Skyldigheter för medlemsstaterna att hjälpa varandra om de blir anfallna (oberoende 
av vissa medlemsstaters neutralitet eller medlemskap i Nato).

– Kvalitetshöjande mål (”Petersberguppdragen”) som skall innefatta 
terrorsimbekämpning.

– Krav på ömsesidig solidaritet vid ett terroristhot, ett terroristanfall eller en 
naturkatastrof.

6. Europaparlamentet beklagar emellertid att en del medlemsstater verkligen hade 
svårigheter under regeringskonferensen med a) att å ena sidan göra en klar åtskillnad 
mellan den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den europeiska säkerhets-
och försvarspolitiken, och å andra sidan, mellan andra aspekter av unionens externa 
åtgärder, b) att dämpa de praktiska följderna av det teoretiska beslutet att utveckla 
gemensamma strategier och att förena resurserna på detta område och c) att tydligt 
avgränsa kommissionen och parlamentets politiska roll och EG-domstolens juridiska 
roll1.

7. Europaparlamentet beklagar i synnerhet artikel 25a i EU-fördraget där det står att 
hanteringen av personuppgifter inom säkerhetspolitik ska lyda endast under rådets 
bestämmelser utan inblandning av parlamentet eller under överinseende av 
EU-domstolarna.

8. Europaparlamentet noterar i detta sammanhang förklaring nr 13 från 
regeringskonferensen som försäkrar att bestämmelserna för den gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitiken inte påverkar medlemsstaternas nuvarande ansvar för 
utformningen och genomförandet av deras utrikespolitik och inte heller deras nationella 
representation i tredjeländer och internationella organisationer och i synnerhet inte de 
primära skyldigheterna för medlemmar i FN:s säkerhetsråd.

9. Europaparlamentet noterar även förklaring nr 14 där det står att den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken inte kommer att påverka de olika medlemsstaternas 
befintliga rättsliga grund, ansvar eller befogenheter i fråga om att utforma och genomföra 
deras egen utrikespolitik. Parlamentet beklagar även starkt den både ogrundade och 
missvisande formuleringen att de nya bestämmelserna om den gemensamma utrikes- och 

                                               
1 EG-domstolen spelar en roll vid kontrollen av gränsen mellan frågor som rör den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och övriga frågor (artikel 25b i EU-fördraget), vid kontrollen av lagligheten i sanktioner 
(artikel 240a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och vid avgivandet av yttranden om 
internationella avtals överensstämmelse (artikel 188n i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). 
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säkerhetspolitiken inte ger några befogenheter till kommissionen att ta initiativ om beslut 
och inte ger parlamentet en utökad roll.

10. På samma sätt noterar Europaparlamentet förklaring nr 24 som syftar till att minimera 
effekten av beslutet om att höja unionens lagliga status inom internationell rätt.

Genomförande

11. Europaparlamentet noterar att det enligt förklaring nr 12 kommer att upprättas så kallade 
lämpliga kontakter med parlamentet vad gäller Europeiska rådets utnämnande, med 
samtycke från kommissionens ordförande, av den första höga representanten, som ska 
tillträda sitt ämbete den 1 januari 2009 då fördraget beräknas träda i kraft. 
Europaparlamentet insisterar på att andemeningen i artikel 9e i EU-fördraget ska 
genomföras fullt ut vid ett sådant provisoriskt utnämnande (där det anges, i enlighet med 
artikel 9d.7 i EU-fördraget, att parlamentet vanligtvis har rätt till samtycke vid 
utnämnandet av hela kommissionen, inklusive den höga representanten). Parlamentet 
meddelar därför att det förväntar sig att bli rådfrågat om denna första utnämning.

12. Europaparlamentet välkomnar artikel 21 i EU-fördraget enligt vilken den höga 
representanten ska ”regelbundet höra Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och 
de grundläggande valmöjligheterna” när det gäller den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken och ”informera 
Europaparlamentet om hur dessa politikområden utvecklas” och se till att vederbörlig 
hänsyn tas till Europaparlamentets synpunkter. Parlamentet åtar sig dessutom att till fullo 
utnyttja sina rådgivande befogenheter och att utveckla en mer omfattande och systematisk 
granskning av formuleringen och genomförandet av unionens utrikespolitik och politiken 
och åtgärderna inom området säkerhet och försvar och att därvid helt utnyttja även sina 
budgetbefogenheter.

13. I detta sammanhang, och mot bakgrund av det nya fördraget, kräver Europaparlamentet 
en översyn av det interinstitutionella avtalet av den 20 november 2002 mellan 
Europaparlamentet och rådet om tillgång till känslig information i rådet om säkerhets-
och försvarspolitiken.

14. Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa en demokratisk ansvarsskyldighet hos 
och insyn i Europeiska försvarsbyråns verksamhet. 

15. Mot bakgrund av de nya möjligheterna som den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken får tack vare 
Lissabonfördraget, önskar Europaparlamentet värna om ett närmare samarbete mellan de 
relevanta utskotten i Europaparlamentet och de nationella parlamenten inbegripet även 
parlamentariska observatörer från Natomedlemmar som inte är EU-medlemmar och 
ledamöterna i Natos parlamentariska församling. Parlamentet föreslår även att 
Västeuropeiska unionens parlamentariska församling ska upplösas när Lissabonfördraget 
träder i kraft.

16. Europaparlamentet beklagar att åtgärderna är så onödigt komplexa i artikel 28 i 
EU-fördraget om brådskande finansiering av initiativ inom ramen för säkerhets- och 
försvarspolitiken utanför EU:s budget. Parlamentet insisterar på en full tillämpning av det 
interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning av den 
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17 maj 2006 och den strukturerade dialogen mellan rådet och parlamentet som förutses 
däri. 

17. Med beaktande av inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder

– noterar Europaparlamentet att det enligt artikel 13a.3 i EU-fördraget har rätt att bli 
rådfrågat om inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, och 
påminner om att parlamentet redan håller på att avfatta ett betänkande i frågan,

– noterar Europaparlamentet att enligt förklaring nr 15 ska förberedandet av den 
europeiska avdelningen för yttre åtgärder inledas så snart fördraget undertecknats; 
uppmanar det rådet att samarbeta med parlamentet i det förberedande arbetet och 
uppmanar det rådet, kommissionen och medlemsstaterna att lägga fram sina förslag 
senast i juli 2008,

– betonar Europaparlamentet behovet av att den europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder blir en professionell, permanent diplomatisk avdelning som på ett effektivt 
sätt kan bidra till att nå unionens mål för externa åtgärder och på ett effektivt sätt 
stödja den höga representantens arbete, 

– understryker Europaparlamentet behovet av att den europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder organisationsmässigt länkas samman med kommissionens befintliga externa 
delegationer och av att den måste finansieras genom EU:s budget. 
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