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Årlig rapport (2007) om de viktigaste aspekterna och de grundläggande 
vägvalen när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 
(Gusp) 

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om rådets årliga rapport till 
Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det 
gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) – 2007, som läggs fram för 
parlamentet i enlighet med punkt G.43 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 
(2008/2241(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 21 i EU-fördraget,

– med beaktande av rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste 
aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken (Gusp) – 2007, som läggs fram för parlamentet i enlighet med 
punkt G.43 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning1,

– med beaktande av den europeiska säkerhetsstrategin (ESS), som antogs av 
Europeiska rådet den 12 och 13 december 2003,

– med beaktande av sina resolutioner av den 14 april 20052, 2 februari 20063, 23 maj 20074

och 5 juni 20085 om rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste 
aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller Gusp,

– med beaktande av artikel 112.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från 
budgetutskottet (A6-0019/2009), och av följande skäl:

A. En tydlig definition av EU:s gemensamma intressen är av avgörande betydelse för att 
uppnå målsättningarna för EU:s yttre åtgärder, särskilt vad gäller Gusp.

B. Varje gång EU har talat med en röst har man åtnjutit betydande auktoritet, nått konkreta 
resultat och utövat ett väsentligt inflytande på händelseförloppen, ett inflytande som står 
i proportion till EU:s ekonomiska makt.

C. Gusp, som för närvarande är beroende av åtskilliga konsoliderade operativa verktyg, är 
på väg in i ett nytt skede som kännetecknas av ett fördjupat strategiskt tänkande och 
tydligt prioriterade åtgärder. 

                                               
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUT C 33 E, 9.2.2006, s. 573.
3 EUT C 288 E, 25.11.2006, s. 59.
4 EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 309.
5 Antagna texter, P6_TA(2008)0254.
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D. För att EU ska bli mer effektivt och konsekvent i sitt agerande på den globala arenan 
måste man först och främst anta de utrikespolitiska verktyg som fastställs 
i Lissabonfördraget. Man bör dock utnyttja alla de praktiska möjligheterna i de gällande 
fördragen och kombinera dessa med en stark gemensam politisk vilja för att förstärka den 
institutionella samstämdheten i EU:s yttre åtgärder.

E. Europaparlamentet konstaterar att rådet och kommissionen redan har tagit initiativ till att 
främja bättre samverkan och följdriktighet mellan sig. Parlamentet bör därför genomföra 
liknande insatser för att undvika intern uppsplittring inom området för yttre förbindelser.

Principer

1. Europaparlamentet upprepar att Gusp måste vila på och vägledas av de värden som EU
och dess medlemsstater aktar, nämligen demokrati och rättsstatsprincipen samt respekt 
för den mänskliga värdigheten, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och främjandet av fred och effektiv multilateralism.

2. Europaparlamentet understryker att EU måste använda Gusp för att kämpa för sina 
medborgares gemensamma intressen, inbegripet deras rätt att leva i fred och säkerhet i en 
ren miljö och varierad tillgång till vitala resurser som till exempel energi. 

3. Europaparlamentet är starkt övertygat om att EU endast kan påverka om den talar med en 
röst, är utrustad med lämpliga instrument, ytterligare stärker sitt samarbete med FN och 
har den starka demokratiska legitimitet som följer av den kontroll som både 
Europaparlamentet och de nationella parlamenten genomför på respektive nivå och 
utifrån sina respektive mandat. Med beaktande av detta anser parlamentet att utrikes- och 
försvarsutskotten i medlemsstaternas nationella parlament bör regelbundet bjudas in till 
Europaparlamentet i syfte att på grundval av lämpliga analytiska verktyg och metoder
kontrollera de viktigaste utvecklingarna inom Gusp. Parlamentet anser att nya 
ansträngningar bör läggas ner på att öka EU:s medborgares kännedom om Gusp.

4. Europaparlamentet anser även att parlamentet bör se över sina strukturer och sin 
organisation för att bättre sammanföra och utnyttja all expertis i frågor avseende Gusp, i 
syfte att tillhandahålla ett mer effektivt och sammanhängande bidrag till utvecklingen av 
en mer strategisk och demokratisk Gusp.

Budgetaspekter

5. Europaparlamentet beklagar att Gusps budget är allvarligt underfinansierad och påpekar 
att om Gusp ska kunna framstå som trovärdig och leva upp till EU-medborgarnas 
förväntningar måste den förses med medel som motsvarar dess ambitioner och särskilda 
mål.

6. Europaparlamentet välkomnar de regelbundna samrådsmötena avseende Gusp som hålls 
mellan parlamentet och rådets tjänstgörande ordförandeskap i enlighet med det 
ovannämnda interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet understryker 
dock att dessa möten ska ses som ett tillfälle att utbyta synpunkter om kommande behov,
planerade åtgärder inom Gusp och om EU:s medel- och långsiktiga strategier i 
tredjeländer. 

Adlib Express Watermark



7. Europaparlamentet skulle välkomna mer information från rådet om de verksamheter som 
finansieras av rådets budget eller genom Athenamekanismen, och särskilt hur de berörda
anslagen kompletterar EU-budgetens medel för Gusp-åtgärderna.

8. Europaparlamentet kräver full insyn i Gusp-budgeten för den budget- och 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten. Parlamentet upprepar sin oro över praxisen med 
överföring av anslag som inte utnyttjas i Gusp-kapitlet och uppmanar kommissionen att 
informera parlamentet i rimlig tid om interna överföringar, särskilt eftersom de flesta av 
de berörda Gusp-uppdragen, inte minst Europeiska unionens övervakningsuppdrag 
(EUMM) i Georgien eller Europeiska unionens rättsstatsuppdrag (Eulex) i Kosovo, är 
politiskt känsliga och har satts in för att hantera väl kända kriser.

Rådets årliga rapport om Gusp 2007

9. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att rådets rapport för första gången 
hänvisar systematiskt till de resolutioner som antagits av parlamentet. Parlamentet 
beklagar dock att rådet inte engagerar sig i en konkret dialog om de åsikter som framförts 
av parlamentet, och att det inte heller hänvisar till dessa resolutioner i operativa 
dokument såsom gemensamma åtgärder eller gemensamma ståndpunkter.

10. Europaparlamentet anser att rådets årliga rapport inte bara bör innehålla en uttömmande
förteckning över den verksamhet som genomförts, utan även ge tillfälle till att upprätta en 
dialog med parlamentet med avsikt att utveckla ett mer strategiskt förhållningssätt till 
Gusp med fokus på att identifiera de största utmaningarna och definiera prioriteringarna 
och målen för framtida åtgärder.

11. Europaparlamentet uppmanar därför med kraft rådet att se över rapportens allmänna 
logiska grund och särskilda utformning för att säkerställa att den inbegriper en 
djupgående analys av EU:s politik gentemot tredjeland eller regionala block, samt EU:s 
insatser vid humanitära kriser och säkerhetskriser, liksom specifika förslag på framtida 
åtgärder.

En ny transatlantisk agenda

12. Europaparlamentet anser att de kommande månaderna kommer att ge EU ett unikt 
tillfälle att tillsammans med den nya amerikanska regeringen ta fram en ny transatlantisk 
agenda som omfattar strategiska frågor av gemensamt intresse, såsom ett nytt, mer 
integrerat och effektivt globalt styre som bygger på starkare multilaterala organisationer, 
finanskrisen, upprättandet av nya euro-atlantiska institutioner och av en stor och vid 
transatlantisk marknad, åtgärder för att ta tag i klimatförändringarna, trygg 
energiförsörjning, främjandet av en varaktig fred i Mellanöstern, situationen i Iran, Irak 
och Afghanistan, kampen mot terrorism och organiserad brottslighet, icke-spridning och 
nedrustning av kärnvapen samt millennieutvecklingsmålen.

Gusps övergripande aspekter

13. Europaparlamentet anser att Gusp bör fortsätta att fokusera på hävdande av mänskliga 
rättigheter, främjande av fred och säkerhet i Europas grannskap och på global nivå, stödet 
till effektiv multilateralism och respekt för internationell rätt, kampen mot terrorism, 
icke-spridning och nedrustning av massförstörelsevapen, klimatförändringarna och trygg 
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energiförsörjning, eftersom dessa frågor utgör de största utmaningarna för vår planet och 
således har ett direkt samband med EU-medborgarnas intressen.

14. Med hänsyn till islamistiska terroristers kidnappningar och mord på gisslantagna personer 
understryker Europaparlamentet behovet av att förstärka samarbetet mellan och 
samordningen av EU-medlemsstaternas, Förenta staternas och Natos politik för att 
bekämpa terrorism, som i synnerhet ska sträva efter att förbättra effektiviteten på de 
räddningsuppdrag som utförs i syfte att rädda livet på personer som tagits som gisslan.

15. Europaparlamentet uppmanar rådet att beslutsamt följa parlamentets rekommendationer 
om att utveckla en gemensam europeisk energipolitik gentemot omvärlden, särskilt 
genom att främja EU:s enighet i förhandlingar med energileverantörer och transitländer, 
och försvara EU:s gemensamma intressen genom att utveckla en effektiv energidiplomati 
och effektivare svarsmekanismer vid krissituationer, och slutligen genom att säkerställa
diversifiering av energileveranserna och en hållbar energianvändning samt utvecklingen 
av förnybara energikällor.

16. Europaparlamentet välkomnar den omständigheten att den aktuella revideringen av ESS 
tar hänsyn till de nya utmaningarna på säkerhetsområdet, såsom trygg energiförsörjning, 
klimatförändringarna och säkerheten på Internet, och syftar till att förbättra kvaliteten på 
genomförandet av själva strategin. Parlamentet noterar i det här sammanhanget den 
debatt som rådet, Europaparlamentet och medlemsstaternas nationella parlament tagit 
initiativ till om den europeiska säkerhetens framtid. Parlamentet framhåller att dessa
diskussioner, som omfattar EU, Ryssland, Förenta staterna och länder som är medlemmar 
i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) som inte är 
EU-medlemmar, inte bör eftersträva radikala omdaningar, utan bör bygga på EU:s
landvinningar och värderingar, såsom framgår av artikel 11 i fördraget om Europeiska 
unionen och vilka omfattas av slutakten från Helsingfors och av Parisstadgan.

17. Europaparlamentet anser även att kriget i Georgien bekräftar behovet av att EU inom 
ramen för revideringen av ESS ytterligare utvecklar en preventiv diplomati och 
kombinerar denna med ändamålsenliga krisförebyggande verktyg, särskilt 
stabilitetsinstrumentet, beredskapsplanering samt tillförlitlig och långsiktig finansiering,
och behovet av att man till fullo utnyttjar EU:s kompetens och erfarenhet av att hantera 
kriser och olyckor.   

EU:s största säkerhetsproblem

Västra Balkan

18. Europaparlamentet erinrar om att det är nödvändigt att befästa Kosovos status för att 
uppnå stabilitet på västra Balkan. Parlamentet välkomnar därför det samförstånd som 
uppnåddes vid FN:s säkerhetsråds möte den 26 november 2008, som har möjliggjort ett 
inrättande av Eulex i Kosovo och uppmanar med kraft rådet att i samarbete med 
FN:s interimsuppdrag i Kosovo (UNMIK), uppnå en klar arbetsrelation och se till att 
insatsstyrkorna snabbt kan avlösa varandra på rättsstatsområdet. Parlamentet uppmanar 
Eulex att leverera snabba resultat när det gäller kampen mot organiserad brottslighet och 
se till att personer som anklagats för krigsförbrytelser kan åtalas. Parlamentet ger vidare 
sitt stöd åt Europeiska unionens särskilda representants arbete i Kosovo och uppmuntrar 
honom att fortsätta sitt uppdrag och att främja en anda av pragmatiskt samarbete mellan 
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myndigheterna i Pristina och myndigheterna i Belgrad, till förmån för de serbiska grupper
som lever i Kosovo.

19. Europaparlamentet understryker återigen att EU:s målsättning i Bosnien och Hercegovina 
fortfarande är att se till att landet är stabilt, fredligt och multietniskt och att vägen mot ett 
medlemskap i EU är oåterkallelig. Parlamentet uppmuntrar Bosnien och Hercegovinas 
politiska ledare att genomföra överenskommelsen som nåddes den 8 november 2008 så 
att de återstående mål och villkor som det fredsgenomförande rådet fastställt för 
övergången från den höge representantens kansli till EU:s särskilde representants kansli 
före mitten av 2009, snabbt kan uppfyllas. Parlamentet uttrycker oro över ett eventuellt 
tillbakadragande av det internationella samfundet från Bosnien och Hercegovina. 
Parlamentet anser i själva verket att ett den internationella inblandningen endast kan 
upphöra i fullständig överenskommelse med myndigheterna i Bosnien och Hercegovina 
och när landet slutligen har blivit en stabil stat med välfungerande institutioner.

Ett östligt partnerskap

20. Europaparlamentet upprepar sin övertygelse om att incitamenten för parterländerna i den 
europeiska grannskapspolitiken att vidta reformer behöver stärkas och anser att den 
senaste krisen i Sydkaukasien tydligt har visat behovet av en starkare EU-närvaro i 
unionens östra grannskap. Parlamentet stöder därför den hållning som kommissionen för 
fram i sitt meddelande av den 3 december 2008 om ett östligt partnerskap
(KOM(2008)0823), som syftar till att skapa ett stort och omfattande frihandelsområde, 
gradvis avskaffa alla hinder för fri rörlighet för personer (inbegripet så småningom ett 
visumfritt resande) och införa samarbete i alla säkerhetsaspekter, särskilt vad gäller trygg 
energiförsörjning. Parlamentet anser att det östliga partnerskapet och samarbetet med 
Svartahavsområdet bör förstärka varandra och således skapa ett område av fred, säkerhet, 
stabilitet och respekt för territoriell integritet. Parlamentet anser att detta partnerskap bör 
kombineras med en fördubbling av EU:s ekonomiska stöd och med en stark politisk 
dimension, som bör inbegripa Euronest, den föreslagna gemensamma parlamentariska 
församlingen med ledamöter från Europaparlamentet och grannländernas parlament.

21. Europaparlamentet stöder rådets beslut om att återuppta dialogen med myndigheterna 
i Vitryssland samtidigt som man fortsätter sin dialog med alla demokratiska krafter 
i landet, förutsatt att de vitryska myndigheterna reagerar positivt på detta erbjudande 
genom att göra konkreta framsteg vad gäller respekt för demokratiska värderingar, 
rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Parlamentet anser
att man på grundval av detta successivt bör utveckla ett samarbete som bygger på strikt 
villkorlighet och därmed stegvis involvera Vitryssland i det östliga partnerskapet. 
Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och rådet att utan ytterligare dröjsmål 
vidta effektiva åtgärder för att underlätta viseringsförfarandena för vitryska medborgare, 
samt att sänka kostnaderna för deras inresa i Schengenområdet.

Georgien

22. Europaparlamentet berömmer rådets franska ordförandeskap för att ha sett till att EU har 
spelat en central roll för att få slut på kriget i Georgien. Parlamentet uppmanar EU och 
särskilt dess särskilda representant för krisen i Georgien att värna om principen om 
Georgiens territoriella integritet och respekten för landets minoriteter, sträva efter att nå 
en uppgörelse som skapar effektiva mekanismer för ett säkert återvändande av 
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internflyktingar och andra flyktingar och tryggar en effektiv övervakning av säkerheten 
i regionen.

23. Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att insistera på att avtalet om eldupphör 
genomförs fullständigt och att säkerställa att EU:s övervakare får fullständigt tillträde till 
alla områden som är drabbade av konflikten, i enlighet med mandatet för Europeiska 
unionens övervakningsuppdrag (EUMM). Parlamentet fäster stor vikt vid att regelbundet 
och fullständigt informeras om de rapporter som EUMM utarbetar.

24. Europaparlamentet anser att EU på nära håll bör övervaka och förpliktiga sig att bidra till 
lösningen av andra potentiella konflikter i denna del av EU:s grannskapsområde, 
inbegripet genom att upprätta kontakter och öppna kommunikationskanaler med alla 
relevanta regionala aktörer. Parlamentet betonar att ett nära samarbete med Turkiet bör 
etableras med avseende på detta.

Ryssland

25. Europaparlamentet anser att EU:s partnerskap med Ryssland måste bygga på en enhetlig 
strategi och ett tydligt åtagande från båda parter att agera på sådant sätt att den 
internationella rätten och de bilaterala och multilaterala överenskommelserna mellan 
parterna respekteras till fullo. I linje med ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådets möte den 1 september och 15–16 oktober 2008 betonar parlamentet att 
Ryssland måste uppfylla åtagandena enligt de avtal som landet ingick den 12 augusti och 
8 september 2008. Parlamentet är därför övertygat om att Rysslands accepterande av att 
låta internationella observatörer övervaka situationen i Sydossetien och Abchazien och 
dess fullständiga efterlevnad av villkoren i sexpunktsprogrammet är nödvändigt för att 
förbindelserna mellan EU och Ryssland ska kunna normaliseras. Parlamentet anser även 
att ett strategiskt partnerskap är otänkbart om inte värderingarna demokrati, respekt för 
mänskliga rättigheter och rättsstaten delas och respekteras fullt ut. Parlamentet uppmanar 
rådet att ställa dessa värderingar i centrum för de pågående förhandlingarna om ett nytt 
partnerskaps- och samarbetsavtal med Ryssland.

Mellanöstern

26. Europaparlamentet beklagar att situationen försämrats i Mellanöstern och att så många 
civila har dött till följd av den väpnade konflikten på Gazaremsan, som försämrats på 
grund av att inga betydande framsteg gjorts i fredsprocessen. Parlamentet varnar för att 
den tidsfrist som man kom överens om vid konferensen i Annapolis 2007 löper ut och är 
övertygat om det mervärde som ett förstärkt transatlantiskt samarbete kan tillföra 
Annapolisprocessen. Parlamentet anser att EU bör inta en stark och påtaglig politisk roll 
i området som motsvarar de ekonomiska resurser som EU har avsatt, särskilt för att 
hantera den dramatiska humanitära krisen på Gazaremsan. Parlamentet uppmanar rådet 
att fullfölja sin strävan att få till stånd ett permanent eldupphör på Gazaremsan i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds resolution 1860 (2009), för att kunna påbörja fredsförhandlingar 
mellan Israel och Palestina i samordning med andra regionala aktörer. Parlamentet 
uppmanar med kraft rådet att överväga alla medel för att främja en varaktig fred i 
området, inbegripet inledandet av uppdrag inom ramen för ESDP (Europeiska säkerhets-
och försvarspolitiken).

27. Europaparlamentet välkomnar rådets avsikt att förlänga EU:s polisuppdrags mandat i de 
palestinska territorierna, och anser att det fortfarande behövs ett starkare stöd för att 
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utveckla rättsstatsprincipen och poliskapaciteten. Parlamentet noterar dessutom 
rådets beslut att förlänga mandatet för EU:s gränsuppdrag i Rafah, samt dess 
beslutsamhet och beredvillighet att återuppta det uppdraget. Parlamentet anser att denna 
beslutsamhet bör resultera i konkreta initiativ för att återupprätta den fria rörligheten i de 
palestinska territorierna.

Union för Medelhavsområdet

28. Europaparlamentet är nöjt med de framsteg som gjordes vid ministermötet 
Europa-Medelhavsområdet i Marseille den 3–4 november 2008ifråga om att tydligare 
definiera den institutionella ramen för unionen för Medelhavsområdet. Parlamentet anser 
att problem avseende mänskliga rättigheter, fred, säkerhet och utveckling 
i Medelhavsområdet inte kan lösas separat och betonar att en politisk och kulturell dialog, 
ekonomiska relationer, hanteringen av migrationsströmmar, miljöpolitik och säkerhet –
inklusive kampen mot terrorism – måste utgöra en väsentlig del av agendan för Europa–
Medelhavsområdet. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att låta Turkiet spela 
en viktig och lämplig roll i unionen för Medelhavsområdet och anser att det är viktigt att 
den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet ingår strukturellt som 
unionen för Medelhavsområdets parlamentariska gren.

Det utvidgade Mellanöstern 

29. Europaparlamentet anser att EU bör stärka sitt engagemang i Irak och, i samarbete med 
den irakiska regeringen och med FN, stödja processen för att utveckla demokratiska 
institutioner, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna, samt främja en 
försoningsprocess både inom Irak och mellan Irak och dess grannländer. Parlamentet 
välkomnar utvidgningen av Eujust Lex-uppdraget (EU:s integrerade rättsstatsuppdrag i 
Irak) och de framsteg som gjorts i förberedandet av det första handels- och 
samarbetsavtalet mellan EU och Irak någonsin.

30. Europaparlamentet uppmanar EU att utveckla en mer effektiv och omfattande relation till 
Iran, där man utöver samtalen om kärnenergi även bör behandla frågor såsom handels-
och energisamarbete, regional stabilitet och sist men inte minst god samhällsstyrning och 
respekt för mänskliga rättigheter.

31. Europaparlamentet anser att EU bör främja en ny strategi gentemot Afghanistan och 
i samordning med den nya amerikanska regeringen öppna dörren för förhandlingar
mellan den afghanska regeringen och de element som är villiga att godkänna 
konstitutionen och avstå från våld. Parlamentet anser att biståndet bör fokusera mer på 
rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, tillhandahållandet av grundläggande tjänster, 
med särskild vikt lagd vid hälsofrågor, samt på ekonomisk utveckling och jordbrukets 
utveckling, inklusive genom att främja verkliga alternativ till opiumproduktionen.

32. Europaparlamentet är bekymrat över att säkerhetssituationen i Afghanistan har 
försämrats. Parlamentet upprepar det akuta behovet av att överbygga institutionella 
hinder och förbättra samarbetet mellan EU och Nato för att underlätta EU:s polisuppdrags 
(Eupol) verksamhet i Afghanistan. Parlamentet anser att EU och Förenta staterna bättre 
bör samordna sina respektive initiativ vad gäller polisreform. Parlamentet ser positivt på 
medlemsstaternas åtagande att utöka Eupols arbetsstyrka och förespråkar att denna snabbt 
utstationeras. Parlamentet är övertygat om att uppdragets framgång är av stor betydelse 
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för den transatlantiska alliansens framtid, och att  samtliga medlemsstater med hänsyn till 
detta bör bidra mer än tidigare till att uppnå stabilitet i Afghanistan.

Afrika

33. Europaparlamentet uppmanar rådet att utvidga agendan för Afrika så att den får en större 
politisk räckvidd än den för tillfället har, samt att se till att detta blir en prioriterad fråga 
för EU:s yttre åtgärder.

34. Europaparlamentet anser att EU:s stöd till FN i de östra delarna av Tchad fortfarande är 
viktigt som en del av en regionövergripande lösning för Darfur. Parlamentet 
uppmärksammar att EU:s uppdrag i Tchad (Eufor Tchad) kommer att trappa ned som 
planerat och lämna över sin verksamhet till ett FN-styrt uppdrag. Parlamentet uppmanar 
rådet att underlätta en smidig övergång och begrunda hur EU på ett samordnat sätt kan 
hjälpa FN:s för tillfället överbelastade avdelningen för fredsbevarande insatser att 
genomföra FN-uppdraget.

35. Europaparlamentet är djupt bekymrat över den förfärliga humanitära situationen 
i Somalia. Parlamentet uppmanar EU att begrunda hur man, i nära samordning med 
Afrikanska unionen, kan hjälpa FN att snabbt ta itu med denna säkerhetsmässiga, 
politiska och humanitära utmaning. Parlamentet riktar uppmärksamheten mot det 
växande hotet från pirater vid den somaliska kusten och välkomnar i detta avseende EU:s 
beslut om att sätta in ett ESFP-uppdrag till sjöss.

36. Europaparlamentet är bekymrat över det upptrappande våldet och den allt djupare 
konflikten i Demokratiska republiken Kongo som kan resultera i en svår humanitär kris. 
Parlamentet vädjar till alla parter, inklusive regeringstrupper, att upphöra med det 
urskillningslösa våldet och kränkningarna av mänskliga rättigheter som även omfattar 
civilbefolkningen, återuppta de fredsförhandlingar som inleddes i Goma och Nairobi och 
godkänna det program som antagits av Kongos nationalförsamling. Parlamentet anser att 
EU:s engagemang i Demokratiska republiken Kongo måste sträcka sig utöver det 
tekniska bistånd som Eusec (EU:s uppdrag för säkerhetsreformer) och Eupol (Europeiska 
unionens polisuppdrag) i Kongo tillhandahåller, och att det måste leda till att konkret stöd 
ges till FN:s fredsbevarande uppdrag, vilket hittills visat sig vara oförmöget att stoppa 
våldet.

Asien

37. Europaparlamentet välkomnar den omständigheten att spänningen i Taiwan-sundet 
mattats av på kännbart sätt, liksom den pågående dialogen mellan Peking och Taipei om 
bilateralt samspel och Taiwans meningsfulla deltagande i internationella organisationer. 
Parlamentet stöder kraftfullt rådets förklaring av den 19 september 2008 i vilket det 
upprepar sitt stöd för Taiwans deltagande i multilaterala specialforum, inbegripet för 
observatörsstatus för Taiwan där medlemskap inte är möjligt.

38. Europaparlamentet noterar en stadig uppgång för de ekonomiska förbindelserna mellan 
EU och Kina och konstaterar också att kontakterna mellan människor har ökat i räckvidd 
och omfattning. Parlamentet ser dock fortfarande med oro på de kinesiska 
myndigheternas ovilja att tackla de otaliga kränkningarna av mänskliga rättigheter och 
säkerställa att landets folk åtnjuter grundläggande rättigheter och friheter. Parlamentet 
uttrycker i sammanhanget sin djupa besvikelse över de orsaker som de kinesiska 
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myndigheterna uppgav för senareläggningen av det elfte toppmötet mellan EU och Kina. 
Parlamentet noterar att ett nytt toppmöte mellan EU och Kina är planerat till den första 
hälften av 2009 och hoppas att man under detta möte kan göra framsteg inom samtliga 
samarbetsområden.

39. Europaparlamentet beklagar de kinesiska myndigheternas beslut att avsluta samtalen med 
företrädarna för Dalai lama och påminner dem om de åtaganden som gjordes efter de 
tragiska händelserna i mars 2008 före de olympiska spelen. Parlamentet uppmanar på nytt 
rådet att utse ett särskilt sändebud för tibetanska frågor med uppdrag att noggrant följa 
situationen och underlätta ett återupptagande av dialogen mellan de två parterna.

Latinamerika

40. Europaparlamentet erinrar om förslaget i sin resolution av den 15 november 2001 om en 
övergripande associering och en gemensam strategi för förbindelserna mellan 
Europeiska unionen och Latinamerika 1, vilket därefter upprepades i resolutionerna av 
den 27 april 20062 respektive 24 april 20083 som antogs inför EU-LAC-toppmötena 
(Latinamerika och Västindien) i Wien och Lima, med syfte att upprätta en stadga för fred 
och säkerhet för EU och Latinamerika, som på grundval av FN-stadgan, skulle 
möjliggöra gemensamma politiska, strategiska och säkerhetsmässiga åtgärder och 
initiativ. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att aktivt verka för att detta 
ambitiösa mål uppfylls.

41. Europaparlamentet välkomnar ansträngningar som mynnar ut i att man ingår biregionala 
associeringsavtal med Latinamerika, de första avtalen av detta slag som EU är i färd med 
att ingå.

o

o      o

42. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, 
Natos generalsekreterare, OSSE:s tjänstgörande ordförande, talmannen för 
OSSE:s parlamentariska församling, ordföranden för Europarådets ministerkommitté och 
talmannen i Europarådets parlamentariska församling.

                                               
1 EGT C 140 E, 13.6.2002, s. 569.
2 EUT C 296 E, 6.12.2006, s. 123.
3 Antagna texter, P6_TA(2008)0177.

Adlib Express Watermark


	P6_TA-PROV(2009)0074_sv.doc

