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Behandles i Præsidiet 
 

Præsidiets betænkning over 

Medlemsforslag 
om en granskning av Nord Stream 2  

Forslag 

Præsidiet foreslår, at  

Nordisk Råd ikke foretager sig yderligere i anledning af Medlemsforslag A 1691/presidiet 

Baggrund 

Den konservativa gruppen föreslok: 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna  

att kritiskt granska Nord Stream 2 ur miljö-, säkerhets-, försvars-, och utrikespolitiska 

aspekter 

Nordiska rådet rekommenderar den svenska regeringen  

att koordinera frågan om Nord Stream 2 med grannländerna i Östersjöområdet och att 

lyfta den med EU-kommissionen 

Der var en meget livlig debat på Nordisk Råds session i København 1.november 2016, da for-

slaget blev fremlagt til førstebehandling. Der blev angivet flere grunde til forslag. Den første 

er det miljø- og energipolitiske med øget afhængighed i Norden og EU af russisk gas. Den an-

den er den forsvars- og sikkerhedspolitiske dimension, hvor også Østersøområdet er kommet 

i en mere kritisk situation efter Ruslands illegale annektering af Krim og siden særdeles ma r-

kante støtte til oprører i det østlige Ukraine, hvor siden 2014 10.000 er døde og 20.000 såre-

de. 

 

Der var over 25 indlæg i debatten om dette forslag – ikke mindst fra finske medlemmer af 

Nordisk Råd. Mange udtrykte skepsis overfor forslaget, men forslagsstillerne fra den Konse r-

vative partigruppe fik dog også opbakning i nogle af indlæggene. 

Præsidiets synspunkter 

Der var ikke flertal i Præsidiet for forslaget, da det blev drøftet på mødet 28.november 2016. 

Positionerne var, at de som var for forslaget mente, at det var tale om et nordisk anliggende 

ud fra en miljø- og sikkerhedsmæssig synsvinkel imens de som var imod mente, at forslaget 
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savnede en nordisk dimension samt at det var uklart hvilken konstruktiv rolle Nordisk Råd 

skulle spille. 

 

Der blev afstemning om støtte til forslaget. Fem stemte for og syv stemte imod.  

 

Keflavik, den 28. november 2016 

Erkki Tuomioja (sd) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Karin Gaardsted (S) 

Mikkel Dencker (DF) 

Phia Andersson (S) 

Sonja Mandt (A) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

 

 

Reservation 

Vi reserverer os mod Præsidiets beslutning om ikke at foretage sig yderligere i anledning af 

forslaget A 1691/presidiet. 

 

Den konservativa gruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att kritiskt granska Nord Stream 2 ur miljö-, säkerhets-, försvars-, och utrikespoli-

tiska aspekter 

Nordiska rådet rekommenderar den svenska regeringen  

att koordinera frågan om Nord Stream 2 med grannländerna i Östersjöområdet och 

att lyfta den med EU-kommissionen 

 

Keflavik, den 28 november 2016 

Hans Wallmark (M) 

Michael Tetzschner (H) 

Wille Rydman (saml) 

 


