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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:

1. understreger, at den udvidelse af EU's optræden udadtil, herunder indførelsen af nye 
retsgrundlag og instrumenter med berøring til udenrigspolitik (optræden udadtil og 
FUSP/FSFP), som Lissabontraktaten indebærer, skaber behov for en ny interinstitutionel 
balance, som kan sikre sammenhængen i Unionens eksterne aktioner og garantere for en 
tilstrækkelig demokratisk kontrol fra Europa-Parlamentets side;

2. anser det for afgørende, at der etableres det tættest mulige samarbejde mellem formanden 
for Det Europæiske Råd, formanden for Kommissionen, den højtstående 
repræsentant/næstformanden for Kommissionen og det roterende formandskab for at 
sikre, at deres forskellige funktioner kan bidrage til FUSP's sammenhæng og effektivitet;

Parlamentets forbindelser med Det Europæiske Råds faste formand i udenrigspolitiske 
spørgsmål

3. erkender, at et fast formandskab for Det Europæiske Råd kan være til fordel for 
sammenhængen og kontinuiteten i EU's optræden udadtil, bl.a. i FUSP/FSFP-spørgsmål;

4. henstiller, at der indføres periodiske møder om udenrigspolitiske spørgsmål med Det 
Europæiske Råds faste formand

Parlamentets forbindelser med den højtstående repræsentant/Kommissionens næstformand

5. finder det påkrævet, at Parlamentet i fuldt omfang høres om udnævnelsen af den første 
højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen samt om enhver anden midlertidig 
udnævnelse;

6. gentager, at det kommende embede som højtstående repræsentant/næstformand i 
Kommissionen vil aflede sin legitimitet direkte fra Europa-Parlamentet; opfordrer derfor 
vedkommende til at bygge på gældende praksis og give møde med regelmæssige 
mellemrum for Parlamentets plenarforsamling og Udenrigsudvalg, deltage i møder med 
henblik på afholdelse af regelmæssige, systematiske og væsentlige konsultationer med 
Parlamentet og dets kompetente organer samt at inddrage Parlamentet i 
beslutningstagningen og derved styrke gennemsigtigheden af og kontrollen med EU's 
udenrigspolitik; 

7. er af den opfattelse, at debatten med den højtstående repræsentant/Kommissionens 
næstformand om hovedaspekterne og de grundlæggende valgmuligheder inden for 
FUSP/FSFP for det kommende år er en ideel anledning til at konsultere Parlamentet ved 
hvert års begyndelse, og at der bør berammes en opfølgningsdebat seks måneder senere;

8. forventer, at den højtstående repræsentant/Kommissionens næstformand vil udbygge den 
nuværende praksis, ifølge hvilken EU's formand møder for Udenrigsudvalget for at 
redegøre for resultaterne af de månedlige møder i Rådet af udenrigsministre - i opfyldelse 
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af den højtstående repræsentants opgaver som den, der varetager Unionens fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik og er formand for Rådet for Udenrigsanliggender (EU-
traktatens artikel 9 E, stk. 2 og 3);

9. anmoder den højtstående repræsentants repræsentant, der er formand for Den Udenrigs-
og Sikkerhedspolitiske Komité, om at møde regelmæssigt for Parlamentets 
Udenrigsudvalg med henblik på at redegøre for aktuelle emner, der drøftes på komitéens 
møder;

10. anmoder om, at den højtstående repræsentants stedfortrædere eller repræsentanter samt 
EU's særlige repræsentanter (jf. artikel 36 i den konsoliderede traktat) giver møde for 
Udenrigsudvalget og andre relevante udvalg, når de anmodes herom;

11. forventer, at oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil vil give større klarhed 
med hensyn til kriterierne for og udpegelsen og evalueringen af EU's særlige 
repræsentanter, herunder definitionen af og formålet med deres opgaver, deres mandats 
varighed samt koordinationen og komplementariteten med EU's fremtidige delegationer;

Parlamentets samspil med de roterende formandskaber vedrørende udenrigspolitik

12. understreger nødvendigheden af at fremme regelmæssige kontakter mellem Parlamentet 
og gruppeformandskabet i spørgsmål vedrørende EU's optræden udadtil

Samspillet mellem Rådet, Parlamentet og Kommissionen vedrørende udenrigspolitik

13. er af den opfattelse, at Kommissionen bør være til stede under alle rådsmøder og hermed 
forbundne forberedende møder, når der drøftes eksterne aktioner, med henblik på at sikre 
konsekvensen i Unionens optræden udadtil som helhed;

14. er af den opfattelse, at Europa-Parlamentet på mere systematisk vis bør udtale sig på hvert 
successivt trin af beslutningstagningen inden for FUSP og FSFP, således at Rådet kan 
afspejle Europa-Parlamentets holdning i sine fælles holdninger og fælles aktioner og 
derigennem styrke deres demokratiske legitimitet;

15. anmoder om, at den interinstitutionelle aftale mellem Parlamentet og Rådet ajourføres 
med en definition af deres samarbejde på det udenrigspolitiske område, herunder 
spørgsmålet om deling af fortrolig information, på grundlag af artikel 16a og 252a i TEUF 
og artikel 21 i TEU;

16. anser det for afgørende, at formanden for Udenrigsudvalget deltager i uformelle møder 
mellem medlemsstaternes udenrigsministre (Gymnich-møder) i overensstemmelse med 
den praksis, der allerede er etableret for uformelle rådsmøder på andre politikområder;

17. understreger behovet for at sikre demokratisk ansvarlighed og gennemsigtighed i 
forbindelse med Det Europæiske Forsvarsagenturs aktiviteter;

Parlamentet og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 

18. understreger nødvendigheden af gennemsigtighed og demokratisk kontrol med hele 
processen og erindrer om sin ret til at blive hørt om oprettelsen af Tjenesten for EU's 



PA\724051DA.doc 5/6 PE404.806v02-00

DA

Optræden Udadtil i overensstemmelse med artikel 13a, stk. 3, i TEU og til at blive fuldt 
inddraget i det forberedende arbejde; henviser til den betænkning om spørgsmålet, der er 
under udarbejdelse;

19. anmoder om ret til at afholde høringer for lederne af EU's delegationer i tredjelande; 

Parlamentets forbindelser med de nationale parlamenter vedrørende udenrigspolitik

20. glæder sig over Lissabontraktatens bestemmelser om et tættere samarbejde mellem 
Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter; understreger behovet for at etablere et 
tættere samarbejde mellem de relevante udvalg i henholdsvis Europa-Parlamentet og de 
nationale parlamenter, der bygger på den nuværende praksis med møder mellem 
formændene for de udenrigs- forsvars- og europapolitiske udvalg i medlemsstaterne og 
formanden for Parlamentets Udenrigsudvalg, herunder parlamentariske observatører fra 
NATO-lande, der ikke er medlem af EU, samt medlemmer af NATO's Parlamentariske 
Forsamling; henviser til den betænkning om spørgsmålet, der er under udarbejdelse;

Parlamentets holdning til internationale aftaler vedrørende udenrigspolitik

21. henstiller, at enhver fremtidig aftale, der kombinerer FSFP-elementer med ikke-FSFP-
elementer, får et enkelt retsgrundlag, som skal være direkte relateret til aftalens 
hovedemne;

22. anmoder om, at Parlamentet får en større rolle i internationale aftaler, der vedrører 
udenrigspolitiske anliggender

Parlamentets holdning til EU's rolle i internationale organer

23. opfordrer medlemsstaterne til at høre deres EU-partnere og den højtstående 
repræsentant/Kommissionens næstformand, inden de vedtager strategiske beslutninger på 
det udenrigspolitiske område, navnlig i multilaterale organisationer, med henblik på a 
sikre, at deres holdninger til strategiske beslutninger er sammenhængende og ikke 
påvirker konvergensen i EU's udenrigspolitik eller undergraver EU's troværdighed som 
global aktør over for tredjelande; erindrer i denne forbindelse om, at Lissabontraktaten 
forpligter medlemsstaterne til at konsultere hinanden og vise gensidig solidaritet;

24. opfordrer alle de EU-medlemsstater, som også er medlem af FN's Sikkerhedsråd, til at 
forbedre deres samordning i dette regi med henblik på at øge effektiviteten af EU's indsats 
på verdensplan og på længere sigt arbejde for at sikre en egentlig EU-plads i 
Sikkerhedsrådet;

25. henstiller, at man hurtigst muligt genovervejer og forstærker EU's status i internationale 
organisationer, så snart Lissabontraktaten er trådt i kraft, og Unionen afløser De 
Europæiske Fællesskaber;

Finansieringen af FSFP i henhold til Lissabontraktaten og Parlamentets rolle

26. er af den opfattelse, at alle Unionens eksterne aktioner (inklusive dem, de hører under den 
kommende FSFP, men eksklusive alle militære udgifter) i fremtiden bør finansieres over 
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det fælles EU-budget;

27. henstiller, at formændene og/eller ordførerne for Parlamentets udvalg med ansvar for 
Unionens optræden udadtil involveres fuldt ud i aktiviteterne i det nye Forligsudvalg, som 
skal nedsættes i forbindelse med den nye budgetprocedure;

28. henviser til den betænkning om dette spørgsmål, der er under udarbejdelse.
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