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Ændringsforslag 1
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til beslutning
Henvisning 11 b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), særlig artikel 
34,

Or. en

Ændringsforslag 2
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Forslag til beslutning
Henvisning 2 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 9. juni 
2005 om reformen af FN1,
__________________
1Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0237. 

Or. en

Ændringsforslag 3
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Henvisning 4 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til rapporten fra 
formidlerne om revisionen af 
Fredsopbygningskommissionen med titlen 
"Revision af FN's 
fredsopbygningsarkitektur"1,
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__________________
1FN's Generalforsamlings resolution 
A/64/868-S/2010/393, bilag.

Or. en

Ændringsforslag 4
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Forslag til beslutning
Henvisning 5 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til den foreløbige liste over 
emner til dagsordenen på 
Generalforsamlingens 66. samling1,
__________________
1FN's Generalforsamlings dokument 
A/66/50.

Or. en

Ændringsforslag 5
Marietje Schaake

Forslag til beslutning
Henvisning 8 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 10. 
marts 2011 om prioriteterne for FN's 
Menneskerettighedsråds 16. samling og 
2011-revisionen1,
1Vedtagne tekster, P7_TA-
PROV(2011)0097.

Or. en
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Ændringsforslag 6
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til beslutning
Henvisning 11 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til FN's 
Menneskerettighedsråds resolution 
"fremme af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder 
gennem en bedre forståelse af 
menneskehedens traditionelle værdier", 
som blev vedtaget den 24. marts 2011, og 
EU's negative holdning til denne 
resolution,

Or. en

Ændringsforslag 7
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at den internationale 
orden befinder sig i en gennemgribende 
forandringsproces, som udfordrer Den 
Europæiske Union til at samarbejde aktivt 
med nuværende og kommende 
verdensmagter samt med andre bilaterale 
og multilaterale partnere for at fremme 
effektive løsninger på problemer, som 
berører både europæiske borgere og verden 
som helhed,

A. der henviser til, at den internationale 
orden befinder sig i en gennemgribende 
forandringsproces, som udfordrer Den 
Europæiske Union til at samarbejde aktivt 
og udfylde sin rolle som global aktør som 
beskrevet i den europæiske 
sikkerhedsstrategi af 2003 sammen med 
nuværende og kommende verdensmagter 
samt med andre bilaterale og multilaterale 
partnere for at fremme effektive løsninger 
på problemer, som berører både 
europæiske borgere og verden som helhed,

Or. en
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Ændringsforslag 8
Barbara Lochbihler

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at den internationale 
orden befinder sig i en gennemgribende 
forandringsproces, som udfordrer Den 
Europæiske Union til at samarbejde aktivt 
med nuværende og kommende 
verdensmagter samt med andre bilaterale 
og multilaterale partnere for at fremme 
effektive løsninger på problemer, som 
berører både europæiske borgere og verden 
som helhed,

A. der henviser til, at den internationale 
orden befinder sig i en gennemgribende 
forandringsproces, som udfordrer Den 
Europæiske Union til at samarbejde aktivt 
og på en mere forenet måde med 
nuværende og kommende verdensmagter 
samt med andre bilaterale og multilaterale 
partnere for at fremme effektive løsninger 
på problemer, som berører både 
europæiske borgere og verden som helhed,

Or. en

Ændringsforslag 9
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Forslag til beslutning
Punkt A a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aa. der henviser til, at artikel 47 i TEU 
tillægger EU status som juridisk person 
og dermed rettigheder og ansvar i 
henhold til international lov; der henviser 
til, at EU deler hensigterne og 
bestemmelserne i FN-pagten, herunder at 
hovedansvaret for at opretholde 
mellemfolkelig fred og sikkerhed i verden 
ligger hos FN's Sikkerhedsråd,

Or. en
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Ændringsforslag 10
Nicole Sinclaire

Forslag til beslutning
Punkt A a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aa. der henviser til, at selv om de 
definitioner af menneskerettigheder, som 
det interntionale samfund har vedtaget fra 
Anden Verdenskrigs afslutning og frem til 
midten af tresserne, har vist sig at være 
tilstrækkeligt fleksible til at optage nye 
udviklinger i det menneskelige fremskridt, 
er der et presserende behov for, at det 
internationale samfund kodificerer nye 
rettigheder som respons på nye trusler 
mod friheden, f.eks. i forbindelse med fri 
videnskab, samvittighed og viden, 
kønsidentitet eller seksuel orientering og 
alle rettighederne i forbindelse med det 
digitale område, begyndende med 
universel adgang til internettet,

Or. en

Ændringsforslag 11
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at EU bør spille en 
proaktiv rolle i opbygningen af et FN, der
kan bidrage effektivt til globale løsninger, 
fred og sikkerhed samt en international 
orden baseret på retsstatsprincipperne; der 
henviser til, at EU i henhold til artikel 21 i 
traktaten om Den Europæiske Union 
formelt er forpligtet til effektiv 
multilateralisme med et stærkt FN i 
centrum, hvilket er afgørende for 
imødegåelsen af globale udfordringer 

B. der henviser til, at EU bør spille en 
proaktiv rolle i opbygningen af et FN, der 
kan bidrage effektivt til globale løsninger, 
fred og sikkerhed samt en international 
orden baseret på retsstatsprincipperne; der 
henviser til, at EU i henhold til artikel 21 i 
traktaten om Den Europæiske Union 
formelt er forpligtet til effektiv 
multilateralisme med et stærkt FN i 
centrum, hvilket er afgørende for 
imødegåelsen af globale udfordringer 
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såsom klimaændring og sikkerhed samt 
udvikling for alle,

såsom fred og sikkerhed, klimaændring og 
miljøforringelser, 
menneskerettighedernes universelle 
gyldighed og udelelighed, samt
bekæmpelse af fattigdom og udvikling for 
alle,

Or. en

Ændringsforslag 12
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at EU bør spille en 
proaktiv rolle i opbygningen af et FN, der 
kan bidrage effektivt til globale løsninger, 
fred og sikkerhed samt en international 
orden baseret på retsstatsprincipperne; der 
henviser til, at EU i henhold til artikel 21 i 
traktaten om Den Europæiske Union 
formelt er forpligtet til effektiv 
multilateralisme med et stærkt FN i 
centrum, hvilket er afgørende for 
imødegåelsen af globale udfordringer 
såsom klimaændring og sikkerhed samt
udvikling for alle,

B. der henviser til, at EU bør spille en 
proaktiv rolle i opbygningen af et FN, der 
kan bidrage effektivt til globale løsninger, 
fred og sikkerhed samt en international 
orden baseret på retsstatsprincipperne; der 
henviser til, at EU i henhold til artikel 21 i 
traktaten om Den Europæiske Union 
formelt er forpligtet til effektiv 
multilateralisme med et stærkt FN i 
centrum, hvilket er afgørende for 
imødegåelsen af globale udfordringer 
såsom global sikkerhed, klimaændring, 
udvikling for alle, konsekvenserne af de 
dybtgående demografiske og migratoriske 
ændringer, der sker i dag, samt 
international organiseret kriminalitet,

Or. en

Ændringsforslag 13
Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt B
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at EU bør spille en 
proaktiv rolle i opbygningen af et FN, der 
kan bidrage effektivt til globale løsninger, 
fred og sikkerhed samt en international 
orden baseret på retsstatsprincipperne; der 
henviser til, at EU i henhold til artikel 21 i 
traktaten om Den Europæiske Union 
formelt er forpligtet til effektiv 
multilateralisme med et stærkt FN i 
centrum, hvilket er afgørende for 
imødegåelsen af globale udfordringer 
såsom klimaændring og sikkerhed samt 
udvikling for alle,

B. der henviser til, at EU bør spille en 
proaktiv rolle i omformningen af FN, der 
kan bidrage effektivt til globale løsninger, 
fred og sikkerhed samt en international 
orden baseret på retsstatsprincipperne; der 
henviser til, at EU i henhold til artikel 21 i 
traktaten om Den Europæiske Union 
formelt er forpligtet til effektiv 
multilateralisme med et stærkt FN i 
centrum, hvilket er afgørende for 
imødegåelsen af globale udfordringer 
såsom klimaændring og sikkerhed samt 
udvikling for alle,

Or. de

Ændringsforslag 14
Jo Leinen

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at EU bør spille en 
proaktiv rolle i opbygningen af et FN, der 
kan bidrage effektivt til globale løsninger, 
fred og sikkerhed samt en international 
orden baseret på retsstatsprincipperne; der 
henviser til, at EU i henhold til artikel 21 i 
traktaten om Den Europæiske Union 
formelt er forpligtet til effektiv 
multilateralisme med et stærkt FN i 
centrum, hvilket er afgørende for 
imødegåelsen af globale udfordringer 
såsom klimaændring og sikkerhed samt 
udvikling for alle,

B. der henviser til, at EU bør spille en 
proaktiv rolle i opbygningen af et FN, der 
kan bidrage effektivt til globale løsninger, 
fred og sikkerhed, demokrati samt en 
international orden baseret på 
retsstatsprincipperne; der henviser til, at 
EU i henhold til artikel 21 i traktaten om 
Den Europæiske Union formelt er 
forpligtet til effektiv multilateralisme med 
et stærkt FN i centrum, hvilket er 
afgørende for imødegåelsen af globale 
udfordringer såsom klimaændring og 
sikkerhed samt udvikling for alle,

Or. en



PE462.624v01-00 10/74 AM\862533DA.doc

DA

Ændringsforslag 15
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt B a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at EU står over for 
mange udfordringer i en verden under 
hastig forandring, hvilket kræver et 
samordnet internationalt svar; der 
henviser til, at EU i disse bestræbelser 
kan trække på en effektiv 
multilateralisme, universelle 
menneskerettigheder, en åben 
verdensøkonomi baseret på internationalt 
aftalte gennemsigtige og rimelige regler 
og på sin enestående vifte af instrumenter,

Or. en

Ændringsforslag 16
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt C a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at artikel 34 TEU 
forpligter EU's medlemsstater til at 
koordinere deres handlinger i 
internationale organisationer og på 
internationale konferencer,

Or. en

Ændringsforslag 17
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til beslutning
Punkt C a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at artikel 34 i TEU 
fastslår, at "medlemsstaterne samordner 
deres optræden i internationale 
organisationer og på internationale 
konferencer", samt at "de medlemsstater, 
der også er medlemmer af De Forenede 
Nationers Sikkerhedsråd, rådfører sig 
med hinanden … og forsvarer i udøvelsen 
af deres funktion Unionens holdninger og 
interesser, uden at dette dog berører det 
ansvar, der påhviler dem i medfør af De 
Forenede Nationers pagt"; der henviser 
til, at de medlemsstater, der er medlemmer 
af FN's Sikkerhedsråd (Frankrig, Det 
Forenede Kongerige, Portugal og 
Tyskland) undlod at rådføre sig og 
fremkomme med en fælles holdning til 
militær indgriben i Libyen, navnlig med 
hensyn til afstemningen om FN's 
Sikkerhedsråds resolution 1973,

Or. en

Ændringsforslag 18
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt C b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at Lissabontraktaten 
giver EU mulighed for at påtage sig en 
international rolle, som svarer til
Unionens fremtrædende økonomiske 
status og ambitioner, og for at organisere 
sig på en måde, så den kan optræde som 
en effektiv global aktør, der kan tage et 
medansvar for den globale sikkerhed og 
påtage sig en ledende rolle med hensyn til 
at definere fælles svar på fælles 
udfordringer; der henviser til, at EU for 
at kunne agere mere effektivt har brug for 
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en klar identifikation af sine strategiske 
interesser og mål,

Or. en

Ændringsforslag 19
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at globale partnerskaber 
fremmer opnåelsen af globale mål, der er 
fastlagt i fællesskab; der henviser til, at EU 
er verdens største leverandør af 
udviklingsbistand og en vigtig partner for 
FN i dets bestræbelser, der spænder over 
alle tre søjler af dets arbejde, herunder i 
krisesituationer og situationer efter kriser, 
der henviser til, at et solidt og stabilt 
partnerskab mellem EU og FN er 
grundlæggende for FN's arbejde og en 
nøgle til EU's rolle som aktør på 
verdensplan,

D. der henviser til, at globale partnerskaber 
fremmer opnåelsen af globale mål, der er 
fastlagt i fællesskab; der henviser til, at EU 
er verdens største leverandør af 
udviklingsbistand og en vigtig partner for 
FN i dets bestræbelser, der spænder over 
alle tre søjler af dets arbejde, herunder i 
krisesituationer og situationer efter kriser, 
og at medlemsstaternes bidrag udgør 
38 % af FN's ordinære budget, der 
henviser til, at et solidt og stabilt 
partnerskab mellem EU og FN er 
grundlæggende for FN's arbejde og en 
nøgle til EU's rolle som aktør på 
verdensplan,

Or. en

Ændringsforslag 20
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at oprettelsen af 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-
Udenrigstjenesten) bør bidrage væsentligt 
til den videre gennemførelse af FN's 
Sikkerhedsråds resolutioner 1325 og 1820 

E. der henviser til, at oprettelsen af 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-
Udenrigstjenesten) og FN's 
kvindeorganisation bør fordoble det 
internationale samfunds bestræbelser for
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og senere resolutioner både med hensyn til 
dens interne struktur og dens eksterne 
aktioner og politikker,

den videre gennemførelse af FN's 
Sikkerhedsråds resolutioner 1325 og 1820 
og senere resolutioner både med hensyn til 
dens interne struktur og dens eksterne 
aktioner og politikker, samt en bedre 
forvaltning og stordriftsfordele med 
henblik på at udbrede deres resultater,

Or. en

Ændringsforslag 21
Barbara Lochbihler

Forslag til beslutning
Punkt E a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at det bliver stadig 
mere klart, at klimaændringen er den 
største trussel mod sikkerheden og 
velfærden for størstedelen af jordens 
befolkning, og kræver modig og innovativ 
kollektiv handling,

Or. en

Ændringsforslag 22
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til beslutning
Punkt E a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at FN's 
Generalforsamling den 1. marts 2011 
efter anbefaling fra FN's 
Menneskerettighedsråd (UNHCR) stemte 
for at suspendere Libyens medlemskab af 
UNHCR,

Or. en
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Ændringsforslag 23
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at styrkede bestræbelser 
på at bekæmpe terrorisme i verden har øget 
nødvendigheden af at styrke sikkerheden, 
idet menneskerettighederne samtidig 
respekteres fuldt ud,

F. der henviser til, at styrkede bestræbelser 
på at bekæmpe terrorisme i verden har øget 
nødvendigheden af at styrke sikkerheden, 
idet menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder 
samtidig respekteres fuldt ud,

Or. en

Ændringsforslag 24
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra a

Forslag til beslutning Ændringsforslag

a) at fremme effektiv multilateralisme, som 
er Unionens altoverskyggende strategiske 
mål, og styrke sammenhængen og 
synligheden af EU som global aktør i FN, 
herunder ved at lægge mindre vægt på 
interne EU-drøftelser om FN-spørgsmål 
og ved at arbejde på at udstrække sin 
indflydelse inden for en lang række 
emner, så EU effektivt kan følge sin FN-
dagsorden og leve op til FN-
medlemmernes forventninger, hvad angår 
EU's evne til at handle; at fremme større 
sammenhæng såvel inden for FN-systemet 
som mellem EU’s medlemsstaters, 
kandidatlandes og potentielle 
kandidatlandes holdninger for at 
maksimere det potentiale, som 
Lissabontraktaten giver for at styrke EU’s 
indflydelse gennem en koordineret og 

a) at fremme effektiv multilateralisme, som 
er Unionens altoverskyggende strategiske 
mål, og styrke sammenhængen og 
synligheden af EU som global aktør i FN, 
så EU effektivt kan følge sin FN-dagsorden 
og leve op til FN-medlemmernes 
forventninger, hvad angår EU's evne til at 
handle; at fremme større sammenhæng 
såvel inden for FN-systemet som mellem 
EU’s medlemsstaters, kandidatlandes og 
potentielle kandidatlandes holdninger for at 
maksimere det potentiale, som 
Lissabontraktaten giver for at styrke EU’s 
indflydelse gennem en koordineret og 
strategisk brug af dets forskellige og 
særskilte (EU og medlemsstaterne) 
indfaldsvinkler,
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strategisk brug af dets forskellige og 
særskilte (EU og medlemsstaterne) 
indfaldsvinkler,

Or. en

Ændringsforslag 25
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra a

Forslag til beslutning Ændringsforslag

a) at fremme effektiv multilateralisme, som 
er Unionens altoverskyggende strategiske 
mål, og styrke sammenhængen og 
synligheden af EU som global aktør i FN, 
herunder ved at lægge mindre vægt på 
interne EU-drøftelser om FN-spørgsmål og 
ved at arbejde på at udstrække sin 
indflydelse inden for en lang række emner,
så EU effektivt kan følge sin FN-
dagsorden og leve op til FN-
medlemmernes forventninger, hvad angår 
EU's evne til at handle; at fremme større 
sammenhæng såvel inden for FN-systemet 
som mellem EU’s medlemsstaters, 
kandidatlandes og potentielle 
kandidatlandes holdninger for at 
maksimere det potentiale, som 
Lissabontraktaten giver for at styrke EU’s 
indflydelse gennem en koordineret og 
strategisk brug af dets forskellige og 
særskilte (EU og medlemsstaterne) 
indfaldsvinkler,

a) at fremme effektiv multilateralisme, som 
er Unionens altoverskyggende strategiske 
mål, og styrke sammenhængen og 
synligheden af EU som global aktør i FN, 
herunder ved at lægge mindre vægt på 
interne EU-drøftelser om FN-spørgsmål og 
ved at arbejde på at udstrække sin 
indflydelse inden for en lang række emner; 
at fremme større sammenhæng såvel inden 
for FN-systemet som mellem EU’s 
medlemsstaters, kandidatlandes og 
potentielle kandidatlandes holdninger for at 
maksimere det potentiale, som 
Lissabontraktaten giver for at styrke EU’s 
indflydelse gennem en koordineret og 
strategisk brug af dets forskellige og 
særskilte (EU og medlemsstaterne) 
indfaldsvinkler,

Or. en

Ændringsforslag 26
Francisco José Millán Mon

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra a
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

a) at fremme effektiv multilateralisme, som 
er Unionens altoverskyggende strategiske 
mål, og styrke sammenhængen og 
synligheden af EU som global aktør i FN, 
herunder ved at lægge mindre vægt på 
interne EU-drøftelser om FN-spørgsmål 
og ved at arbejde på at udstrække sin 
indflydelse inden for en lang række emner, 
så EU effektivt kan følge sin FN-dagsorden 
og leve op til FN-medlemmernes 
forventninger, hvad angår EU's evne til at 
handle; at fremme større sammenhæng 
såvel inden for FN-systemet som mellem 
EU’s medlemsstaters, kandidatlandes og 
potentielle kandidatlandes holdninger for at 
maksimere det potentiale, som 
Lissabontraktaten giver for at styrke EU’s 
indflydelse gennem en koordineret og 
strategisk brug af dets forskellige og 
særskilte (EU og medlemsstaterne) 
indfaldsvinkler,

a) at fremme effektiv multilateralisme, som 
er Unionens altoverskyggende strategiske 
mål, og styrke sammenhængen og 
synligheden af EU som global aktør i FN, 
herunder ved at arbejde på at udstrække sin 
indflydelse inden for en lang række emner, 
så EU effektivt kan følge sin FN-dagsorden 
og leve op til FN-medlemmernes 
forventninger, hvad angår EU's evne til at 
handle; at fremme større sammenhæng 
såvel inden for FN-systemet som mellem 
EU’s medlemsstaters, kandidatlandes og 
potentielle kandidatlandes holdninger for at 
maksimere det potentiale, som 
Lissabontraktaten giver for at styrke EU’s 
indflydelse gennem en koordineret og 
strategisk brug af dets forskellige og 
særskilte (EU og medlemsstaterne) 
indfaldsvinkler,

Or. en

Ændringsforslag 27
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra a

Forslag til beslutning Ændringsforslag

a) at fremme effektiv multilateralisme, som 
er Unionens altoverskyggende strategiske 
mål, og styrke sammenhængen og 
synligheden af EU som global aktør i FN, 
herunder ved at lægge mindre vægt på 
interne EU-drøftelser om FN-spørgsmål og 
ved at arbejde på at udstrække sin 
indflydelse inden for en lang række emner, 
så EU effektivt kan følge sin FN-dagsorden 
og leve op til FN-medlemmernes 
forventninger, hvad angår EU's evne til at 

a) at fremme effektiv multilateralisme, som 
er Unionens altoverskyggende strategiske 
mål, og styrke sammenhængen og 
synligheden af EU som global aktør i FN, 
herunder gennem en bedre koordinering 
og fremskyndelse af interne EU-drøftelser 
om FN-spørgsmål og ved at arbejde på at 
udstrække sin indflydelse inden for en lang 
række emner; at give næstformanden/den 
højtstående repræsentant beføjelse til at 
udarbejde en adfærdskodeks for 
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handle; at fremme større sammenhæng 
såvel inden for FN-systemet som mellem 
EU’s medlemsstaters, kandidatlandes og 
potentielle kandidatlandes holdninger for at 
maksimere det potentiale, som 
Lissabontraktaten giver for at styrke EU’s 
indflydelse gennem en koordineret og 
strategisk brug af dets forskellige og 
særskilte (EU og medlemsstaterne) 
indfaldsvinkler,

relationerne mellem medlemsstaternes 
ambassadører og EU-ambassadørerne, 
navnlig dem, som arbejder på 
multilateralt niveau i f.eks. Genève og 
New York, så EU effektivt kan følge sin 
FN-dagsorden og leve op til FN-
medlemmernes forventninger, hvad angår 
EU's evne til at handle; at fremme større 
sammenhæng såvel inden for FN-systemet 
som mellem EU’s medlemsstaters, 
kandidatlandes og potentielle 
kandidatlandes holdninger for at 
maksimere det potentiale, som 
Lissabontraktaten giver for at styrke EU’s 
indflydelse gennem en koordineret og 
strategisk brug af dets forskellige og 
særskilte (EU og medlemsstaterne) 
indfaldsvinkler,

Or. en

Ændringsforslag 28
Heidi Hautala

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra a

Forslag til beslutning Ændringsforslag

a) at fremme effektiv multilateralisme, som 
er Unionens altoverskyggende strategiske 
mål, og styrke sammenhængen og 
synligheden af EU som global aktør i FN, 
herunder ved at lægge mindre vægt på 
interne EU-drøftelser om FN-spørgsmål og 
ved at arbejde på at udstrække sin 
indflydelse inden for en lang række emner, 
så EU effektivt kan følge sin FN-dagsorden 
og leve op til FN-medlemmernes 
forventninger, hvad angår EU's evne til at 
handle; at fremme større sammenhæng 
såvel inden for FN-systemet som mellem 
EU’s medlemsstaters, kandidatlandes og 
potentielle kandidatlandes holdninger for at 
maksimere det potentiale, som 
Lissabontraktaten giver for at styrke EU’s 

a) at fremme effektiv multilateralisme, som 
er Unionens altoverskyggende strategiske 
mål, og styrke sammenhængen og 
synligheden af EU som global aktør i FN, 
herunder ved at lægge mindre vægt på 
interne EU-drøftelser om FN-spørgsmål og 
ved at arbejde på at udstrække sin 
indflydelse inden for en lang række emner, 
så EU effektivt kan følge sin FN-dagsorden
og leve op til FN-medlemmernes 
forventninger, hvad angår EU's evne til at 
handle; at fremme større sammenhæng 
såvel inden for FN-systemet som mellem 
EU’s medlemsstaters, kandidatlandes og 
potentielle kandidatlandes holdninger for at 
maksimere det potentiale, som 
Lissabontraktaten giver for at styrke EU’s 
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indflydelse gennem en koordineret og 
strategisk brug af dets forskellige og 
særskilte (EU og medlemsstaterne) 
indfaldsvinkler,

indflydelse gennem en koordineret og 
strategisk brug af dets forskellige og 
særskilte (EU og medlemsstaterne) 
indfaldsvinkler; understreger vigtigheden 
af EU's evne til rettidigt at forhandle med 
andre regionale grupper; minder om, at 
det er nødvendigt at give EU-
repræsentanterne et tilstrækkeligt mandat 
til at forhandle effektivt på vegne af 
medlemsstaterne,

Or. en

Ændringsforslag 29
Nicole Sinclaire

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra a a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

aa) at arbejde aktivt for at fremme 
iværksættelse af passende nationale, 
regionale og internationale jurisdiktioner 
til at beskytte og fremme 
menneskerettighederne,

Or. en

Ændringsforslag 30
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra a a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

aa) opfordrer alle EU-lande til at støtte 
næstformanden/den højtstående 
repræsentant i hans bestræbelser på at 
sikre den nødvendige forbedring af EU's 
status i FN; opfordrer indtrængende 
Frankrig og Det Forenede Kongerige til 
som medlemmer af FN's Sikkerhedsråd 
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og i overensstemmelse med artikel 34, stk. 
2, i TEU at opfordre næstformanden/den 
højtstående repræsentant til at 
repræsentere EU, når der skal defineres 
en fælles holdning; fastholder, at 
formanden for Det Europæiske Råd bør 
kunne tale til generalforsamlingen på 
samme måde som stats- og 
regeringscheferne,

Or. en

Ændringsforslag 31
Nicole Sinclaire

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra a b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ab) at indlede en proces, som skal 
rationalisere og om muligt forenkle den 
fortsatte koordinering mellem 
internationale organer med jurisdiktion 
over menneskerettigheder og deres 
procedurer med det mål at fremme den 
universelle respekt for de rettigheder, der 
findes i de forskellige internationale 
instrumenter, der er vedtaget i fortiden, og 
dem, der vil blive vedtaget fremover, samt 
at styrke de instrumenter, der aktivt kan 
gennemføre og forsvare enkeltpersoners 
rettigheder,

Or. en

Ændringsforslag 32
Nicole Sinclaire

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra a c (ny)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

ac) endeligt at forberede konkrete 
aktioner med henblik på en effektiv 
aktivering af de forskellige retsinstanser, 
som kan skabe markante ændringer i 
lovgivning og domme mod regeringer, der 
systematisk overtræder grundlæggende 
menneskerettigheder, ved at udpege 
strategiske prioriterede emner og lande, 
som skal danne udgangspunkt for det 
nødvendige forberedende arbejde, men 
også at sætte spørgsmålstegn ved disse 
retsinstansers reelle effektivitet,

Or. en

Ændringsforslag 33
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra b

Forslag til beslutning Ændringsforslag

b) samtidig med, at det bevarer sin 
observatørstatus, og i overensstemmelse 
med FN-pagten og FN’s mellemstatslige 
karakter samt for at gøre EU’s nye 
repræsentanter i stand til effektivt og i god 
tid at udtale sig om globale emner i 
overensstemmelse med artikel 18 og 47 i 
TEU at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at EU kan deltage 
effektivt i FN’s Generalforsamlings 
arbejde på grundlag af omfattende 
drøftelser med FN's medlemsstater; endnu 
en gang at bekræfte, at det er indforstået 
med, at FN er centrum for EU's 
udenrigspolitik, og gentage den holdning, 
at dets effektive deltagelse i FN's arbejde 
ikke kun er en strategisk prioritet for EU 
men også i overensstemmelse med 
opnåelsen af FN's mål og som sådan af 
interesse for hele dets medlemskab,

b) samtidig med, at det opbygger sin 
observatørstatus i FN's 
Generalforsamling, og i overensstemmelse 
med FN-pagten og FN’s mellemstatslige 
karakter at bekræfte, at EU sammen med 
medlemsstaterne har ansvaret for et aktivt 
engagement i FN-systemet, og at 
understrege, at EU skal tale med én fælles 
stemme; på grundlag af bestemmelserne i 
artikel 47 i TEU om EU's status som 
juridisk person og i gennemførelse af 
artikel 18 i TEU om den højtstående 
repræsentants beføjelser at træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at EU kan 
deltage effektivt i FN’s Generalforsamlings 
arbejde og for at give de nye EU-
repræsentanter mulighed for at tale 
effektivt og rettidigt om globale emner; 
endnu en gang at bekræfte, at det er 
indforstået med, at FN er centrum for EU's 
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udenrigspolitik, og gentage den holdning, 
at dets effektive deltagelse i FN's arbejde 
ikke kun er en strategisk prioritet for EU 
men også i overensstemmelse med 
opnåelsen af FN's mål og som sådan af 
interesse for hele dets medlemskab,

Or. en

Ændringsforslag 34
Cristian Dan Preda

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra b

Forslag til beslutning Ændringsforslag

b) samtidig med, at det bevarer sin 
observatørstatus, og i overensstemmelse 
med FN-pagten og FN’s mellemstatslige 
karakter samt for at gøre EU’s nye 
repræsentanter i stand til effektivt og i god 
tid at udtale sig om globale emner i 
overensstemmelse med artikel 18 og 47 i 
TEU at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at EU kan deltage 
effektivt i FN’s Generalforsamlings 
arbejde på grundlag af omfattende 
drøftelser med FN's medlemsstater; endnu 
en gang at bekræfte, at det er indforstået 
med, at FN er centrum for EU's 
udenrigspolitik, og gentage den holdning, 
at dets effektive deltagelse i FN's arbejde 
ikke kun er en strategisk prioritet for EU 
men også i overensstemmelse med 
opnåelsen af FN's mål og som sådan af 
interesse for hele dets medlemskab,

b) samtidig med, at det bevarer sin 
observatørstatus, og i overensstemmelse 
med FN-pagten og FN’s mellemstatslige 
karakter samt for at gøre EU’s nye 
repræsentanter i stand til effektivt og i god 
tid at udtale sig om globale emner i 
overensstemmelse med artikel 18 og 47 i 
TEU at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at EU kan deltage 
effektivt i FN’s Generalforsamlings 
arbejde inden for dets rolle som en 
regional integrerende organisation på 
grundlag af fulde og omfattende drøftelser 
med FN's medlemsstater; endnu en gang at 
bekræfte, at det er indforstået med, at FN 
er centrum for EU's udenrigspolitik, og 
gentage den holdning, at dets effektive 
deltagelse i FN's arbejde ikke kun er en 
strategisk prioritet for EU men også i 
overensstemmelse med opnåelsen af FN's
mål og som sådan af interesse for hele dets 
medlemskab,

Or. en
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Ændringsforslag 35
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra b a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ba) at stræbe efter en bedre prioritering 
og bedre transmissionskanaler mellem 
Bruxelles og EU-delegationen i New 
York, herunder et bedre samarbejde med 
Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske 
Komité samt et klarere og mere 
struktureret støttesystem fra EU-
institutionerne i Bruxelles,

Or. en

Ændringsforslag 36
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra b b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

bb) at samarbejde med EU's strategiske 
partnere inden for FN-systemet; desuden 
at give de strategiske partnerskaber en 
multilateral dimension ved at sætte 
globale emner på dagsordenen for EU's 
bilaterale og multilaterale topmøder,

Or. en

Ændringsforslag 37
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c

Forslag til beslutning Ændringsforslag

c) at øge den globale styring og søge c) at øge FN's centrale rolle som det 
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bæredygtige løsninger på spørgsmålet om 
forholdet mellem G-grupperingerne og FN-
systemet, på hvis grundlag tematiske 
drøftelser og den økonomiske dimension 
på nyttig vis kunne dækkes af disse 
grupper, forudsat at FN bevarer sin 
centrale rolle og fortsat er det eneste 
legitime organ for global handling; 
samtidig at betragte G8 og G20 som 
vigtige fora for fastlæggelse af globale 
reaktioner, som EU skal bidrage aktivt til 
gennem koordinerede holdninger; at 
støtte FN’s Generalforsamlings formands 
råd om at tilrettelægge drøftelser i 
Generalforsamlingen med G20-
formandskabet før og efter G20-topmøder,

eneste legitime organ for global handling 
og styrke dets effektivitet med henblik på 
at løse globale problemer og styre 
internationale kriser på grundlag af FN-
pagtens bogstav og ånd; at søge 
bæredygtige løsninger på spørgsmålet om 
forholdet mellem G-grupperingerne og FN-
systemet og at støtte FN’s 
Generalforsamlings formands råd om at 
tilrettelægge drøftelser i 
Generalforsamlingen med G20-
formandskabet før og efter G20-topmøder,

Or. en

Ændringsforslag 38
Francisco José Millán Mon

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c

Forslag til beslutning Ændringsforslag

c) at øge den globale styring og søge 
bæredygtige løsninger på spørgsmålet om 
forholdet mellem G-grupperingerne og FN-
systemet, på hvis grundlag tematiske 
drøftelser og den økonomiske dimension 
på nyttig vis kunne dækkes af disse 
grupper, forudsat at FN bevarer sin centrale 
rolle og fortsat er det eneste legitime organ 
for global handling; samtidig at betragte 
G8 og G20 som vigtige fora for 
fastlæggelse af globale reaktioner, som EU 
skal bidrage aktivt til gennem koordinerede 
holdninger; at støtte FN’s 
Generalforsamlings formands råd om at 
tilrettelægge drøftelser i 
Generalforsamlingen med G20-
formandskabet før og efter G20-topmøder,

c) at øge den globale styring og søge 
bæredygtige løsninger på spørgsmålet om 
forholdet mellem G-grupperingerne og FN-
systemet, på hvis grundlag tematiske 
drøftelser og den økonomiske dimension 
på nyttig vis kunne dækkes af disse 
grupper, forudsat at FN bevarer sin centrale 
rolle og fortsat er det legitime organ for 
global handling; samtidig at betragte G8 og 
G20 som vigtige fora for fastlæggelse af 
globale reaktioner, som EU skal bidrage 
aktivt til gennem koordinerede holdninger; 
at støtte FN’s Generalforsamlings 
formands råd om at tilrettelægge drøftelser 
i Generalforsamlingen med G20-
formandskabet før og efter G20-topmøder,

Or. en
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Ændringsforslag 39
Heidi Hautala

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c

Forslag til beslutning Ændringsforslag

c) at øge den globale styring og søge 
bæredygtige løsninger på spørgsmålet om 
forholdet mellem G-grupperingerne og FN-
systemet, på hvis grundlag tematiske 
drøftelser og den økonomiske dimension 
på nyttig vis kunne dækkes af disse 
grupper, forudsat at FN bevarer sin centrale 
rolle og fortsat er det eneste legitime organ 
for global handling; samtidig at betragte 
G8 og G20 som vigtige fora for 
fastlæggelse af globale reaktioner, som EU 
skal bidrage aktivt til gennem koordinerede 
holdninger; at støtte FN’s 
Generalforsamlings formands råd om at 
tilrettelægge drøftelser i 
Generalforsamlingen med G20-
formandskabet før og efter G20-topmøder,

c) at øge den globale styring og søge 
bæredygtige løsninger på spørgsmålet om 
forholdet mellem G-grupperingerne og FN-
systemet, på hvis grundlag tematiske 
drøftelser og den økonomiske dimension 
på nyttig vis kunne dækkes af disse 
grupper, kombineret med et reformeret og 
forbedret beslutningstagende Økonomisk 
og Socialt Udvalg og forudsat at FN 
bevarer sin centrale rolle og fortsat er det 
eneste legitime organ for global styring; 
samtidig at betragte G8 og G20 som 
vigtige fora for fastlæggelse af globale 
reaktioner, som EU skal bidrage aktivt til 
gennem koordinerede holdninger; at støtte 
FN’s Generalforsamlings formands råd om 
at tilrettelægge drøftelser i 
Generalforsamlingen med G20-
formandskabet før og efter G20-topmøder,

Or. en

Ændringsforslag 40
Barbara Lochbihler

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c

Forslag til beslutning Ændringsforslag

c) at øge den globale styring og søge 
bæredygtige løsninger på spørgsmålet om 
forholdet mellem G-grupperingerne og FN-
systemet, på hvis grundlag tematiske 
drøftelser og den økonomiske dimension 
på nyttig vis kunne dækkes af disse 

c) at øge den globale styring og søge 
bæredygtige løsninger på spørgsmålet om 
forholdet mellem G-grupperingerne og FN-
systemet, på hvis grundlag tematiske 
drøftelser og den økonomiske dimension 
på nyttig vis kunne dækkes af disse 
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grupper, forudsat at FN bevarer sin centrale 
rolle og fortsat er det eneste legitime organ 
for global handling; samtidig at betragte 
G8 og G20 som vigtige fora for 
fastlæggelse af globale reaktioner, som EU 
skal bidrage aktivt til gennem koordinerede 
holdninger; at støtte FN’s 
Generalforsamlings formands råd om at 
tilrettelægge drøftelser i 
Generalforsamlingen med G20-
formandskabet før og efter G20-topmøder,

grupper, forudsat at FN bevarer sin centrale 
rolle og fortsat er det eneste legitime organ 
for global styring; samtidig at betragte G8 
og G20 som vigtige fora for fastlæggelse af 
globale reaktioner, som EU skal bidrage 
aktivt til gennem koordinerede holdninger; 
at støtte FN’s Generalforsamlings 
formands råd om at tilrettelægge drøftelser 
i Generalforsamlingen med G20-
formandskabet før og efter G20-topmøder,

Or. en

Ændringsforslag 41
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra d

Forslag til beslutning Ændringsforslag

d) fuldt ud støtte FN's enhed for 
kønsspørgsmål i dens rolle for at fremme 
ligestilling mellem kønnene og beskytte og 
styrke kvindernes position, herunder i 
konfliktsituationer og situationer efter en 
krise, idet den arbejder nøje koordineret 
sammen med andre dele af FN-systemet,

d) fuldt ud støtte og tale for et passende 
budget til FN's enhed for kønsspørgsmål, 
så den fuldt ud kan udfylde sin rolle for at 
fremme ligestilling mellem kønnene og 
beskytte og styrke kvindernes position, 
herunder i konfliktsituationer og situationer 
efter en krise, idet den arbejder nøje 
koordineret sammen med andre dele af FN-
systemet, og at opretholde tæt kontakt 
med denne organisation,

Or. en

Ændringsforslag 42
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra d

Forslag til beslutning Ændringsforslag

d) fuldt ud støtte FN's enhed for d) gennem særlige budgetmidler fuldt ud 
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kønsspørgsmål i dens rolle for at fremme 
ligestilling mellem kønnene og beskytte og 
styrke kvindernes position, herunder i 
konfliktsituationer og situationer efter en 
krise, idet den arbejder nøje koordineret 
sammen med andre dele af FN-systemet,

støtte FN's enhed for kønsspørgsmål i dens 
rolle for at fremme ligestilling mellem 
kønnene og beskytte og styrke kvindernes 
position, herunder i konfliktsituationer og 
situationer efter en krise, idet den arbejder 
nøje koordineret sammen med andre dele 
af FN-systemet; glæder sig over, at der er
afsat 1,5 mio. euro til kvindeprogrammer 
for fred og sikkerhed under 
stabilitetsinstrumentet, og minder om, at 
ligestillingsaspektet bør integreres i alle 
kriseberedskabsaktioner under 
stabilitetsinstrumentet,

Or. en

Ændringsforslag 43
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra d

Forslag til beslutning Ændringsforslag

d) fuldt ud støtte FN's enhed for 
kønsspørgsmål i dens rolle for at fremme 
ligestilling mellem kønnene og beskytte og 
styrke kvindernes position, herunder i 
konfliktsituationer og situationer efter en 
krise, idet den arbejder nøje koordineret 
sammen med andre dele af FN-systemet,

d) bidrage til at gennemføre den nye 
sammenhængende ligestillingsarkitektur, 
som skal erstatte de fire eksisterende FN-
kønsenheder inden for rammerne af den 
løbende proces for at skabe sammenhæng 
i systemet; fuldt ud støtte FN's enhed for 
kønsspørgsmål i dens rolle for at fremme 
ligestilling mellem kønnene og beskytte og 
styrke kvindernes position, herunder i 
konfliktsituationer og situationer efter en 
krise, idet den arbejder nøje koordineret 
sammen med andre dele af FN-systemet,

Or. en

Ændringsforslag 44
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra d a (ny)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

da) at bidrage til at forbedre FN's 
effektivitet og gennemsigtighed samt til at 
forbedre forvaltningen af FN's 
økonomiske ressourcer,

Or. en

Ændringsforslag 45
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra d a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

da) træffe effektive foranstaltninger for at 
styrke FN's Generalforsamlings rolle som 
det internationale samfunds primære 
organ for forhandlinger, lovgivning, 
politik og repræsentation, navnlig ved at 
styrke Generalforsamlingens rolle i 
forhold til Sikkerhedsrådet inden for FN-
pagten,

Or. en

Ændringsforslag 46
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra e

Forslag til beslutning Ændringsforslag

e) at bruge den allerførste forhandlingstekst 
vedrørende reformen af Sikkerhedsrådet 
som en mulighed for at fokusere på 
konvergenspunkter og gøre mærkbare 
fremskridt med hensyn til præciseringen af 
Sikkerhedsrådets kompetencer i forhold til 
de øvrige FN-organer, tilføjelsen af nye 

e) at bruge den allerførste forhandlingstekst 
vedrørende reformen af Sikkerhedsrådet 
som en mulighed for at fokusere på 
konvergenspunkter og gøre mærkbare 
fremskridt med hensyn til præciseringen af 
Sikkerhedsrådets kompetencer i forhold til 
de øvrige FN-organer, tilføjelsen af nye 
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faste og ikke-faste medlemmer - muligvis 
som en midlertidig foranstaltning - for at 
forbedre Sikkerhedsrådets tilstedeværelse 
og legitimitet samt med hensyn til 
evalueringen af rådets arbejdsmetoder, at 
understrege, at en plads for EU i 
Sikkerhedsrådet stadig er et mål for EU i 
forbindelse med en udvidelse af 
Sikkerhedsrådet,

faste og ikke-faste medlemmer - muligvis 
som en midlertidig foranstaltning - for at 
forbedre Sikkerhedsrådets tilstedeværelse 
og legitimitet samt med hensyn til 
evalueringen af rådets arbejdsmetoder, at 
understrege behovet for en omfattende 
reform af FN's Sikkerhedsråd for at 
styrke dets legitimitet, regionale 
repræsentation og effektivitet; 
understreger, at en sådan reformproces 
uigenkaldeligt kan sættes i gang af EU's 
medlemsstater, hvis de i overensstemmelse 
med Lissabontraktatens målsætning om at 
forbedre EU's udenrigspolitik og EU's 
rolle inden for global fred, sikkerhed og 
lovgivning kræver en permanent plads til 
EU i et udvidet og reformeret FN's 
Sikkerhedsråd; opfordrer 
næstformanden/den højtstående 
repræsentant til snarest at tage initiativ til 
at få medlemsstaterne til at udvikle en 
fælles holdning med dette formål; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
til, indtil en sådan fælles holdning er 
vedtaget, straks at vedtage og iværksætte 
et rotationssystem i FN's Sikkerhedsråd 
for at sikre, at EU permanent har en plads 
i FN's Sikkerhedsråd,

Or. en

Ændringsforslag 47
Francisco José Millán Mon

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra e

Forslag til beslutning Ændringsforslag

e) at bruge den allerførste forhandlingstekst 
vedrørende reformen af Sikkerhedsrådet 
som en mulighed for at fokusere på 
konvergenspunkter og gøre mærkbare 
fremskridt med hensyn til præciseringen af 
Sikkerhedsrådets kompetencer i forhold til 
de øvrige FN-organer, tilføjelsen af nye 

e) at bruge den allerførste forhandlingstekst 
vedrørende reformen af Sikkerhedsrådet 
som en mulighed for at fokusere på 
konvergenspunkter og gøre mærkbare 
fremskridt med hensyn til præciseringen af 
Sikkerhedsrådets kompetencer i forhold til 
de øvrige FN-organer, tilføjelsen af 
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faste og ikke-faste medlemmer - muligvis 
som en midlertidig foranstaltning - for at 
forbedre Sikkerhedsrådets tilstedeværelse 
og legitimitet samt med hensyn til 
evalueringen af rådets arbejdsmetoder, at 
understrege, at en plads for EU i
Sikkerhedsrådet stadig er et mål for EU i 
forbindelse med en udvidelse af 
Sikkerhedsrådet,

medlemmer for at forbedre 
Sikkerhedsrådets tilstedeværelse og 
legitimitet samt med hensyn til 
evalueringen af rådets arbejdsmetoder, at 
understrege, at en plads for EU i 
Sikkerhedsrådet stadig er et mål for EU i 
forbindelse med en udvidelse af 
Sikkerhedsrådet,

Or. en

Ændringsforslag 48
Heidi Hautala

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra e

Forslag til beslutning Ændringsforslag

e) at bruge den allerførste forhandlingstekst 
vedrørende reformen af Sikkerhedsrådet 
som en mulighed for at fokusere på 
konvergenspunkter og gøre mærkbare 
fremskridt med hensyn til præciseringen af 
Sikkerhedsrådets kompetencer i forhold til 
de øvrige FN-organer, tilføjelsen af nye 
faste og ikke-faste medlemmer - muligvis 
som en midlertidig foranstaltning - for at 
forbedre Sikkerhedsrådets tilstedeværelse 
og legitimitet samt med hensyn til 
evalueringen af rådets arbejdsmetoder, at 
understrege, at en plads for EU i 
Sikkerhedsrådet stadig er et mål for EU i 
forbindelse med en udvidelse af 
Sikkerhedsrådet,

e) at bruge den allerførste forhandlingstekst 
vedrørende reformen af Sikkerhedsrådet 
som en mulighed for at fokusere på 
konvergenspunkter og gøre mærkbare 
fremskridt med hensyn til præciseringen af 
Sikkerhedsrådets kompetencer i forhold til 
de øvrige FN-organer, fremskridt i retning 
af afskaffelse af vetoretten for de fem 
faste medlemmer, tilføjelsen af nye faste 
og ikke-faste medlemmer - muligvis som 
en midlertidig foranstaltning - for at 
forbedre Sikkerhedsrådets tilstedeværelse 
og legitimitet samt med hensyn til 
evalueringen af rådets arbejdsmetoder, at 
understrege, at en plads for EU i 
Sikkerhedsrådet stadig er et mål for EU i 
forbindelse med en udvidelse af 
Sikkerhedsrådet,

Or. en
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Ændringsforslag 49
Jo Leinen

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra e a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ea) styrke Den Internationale 
Straffedomstols rolle og anmode om 
anerkendelse af den fra alle FN's 
medlemslande; overveje at indlede et 
initiativ for at udvide Den Internationale 
Straffedomstols mandat til at omfatte 
forbrydelser mod miljøet,

Or. en

Ændringsforslag 50
Marietje Schaake

Forslag til beslutning
Punkt 1 – afsnit 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Fred og sikkerhed Fred, sikkerhed og retfærdighed

Or. en

Ændringsforslag 51
Barbara Lochbihler

Forslag til beslutning
Punkt 1 – afsnit 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Krisestyring, fredsbevarelse og 
fredsopbygning

Krisestyring, mægling, fredsbevarelse og 
fredsopbygning

Or. en
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Ændringsforslag 52
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 1 – afsnit 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Krisestyring, fredsbevarelse og 
fredsopbygning

Kriseforebyggelse og -styring, 
fredsbevarelse og fredsopbygning

Or. en

Ændringsforslag 53
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra - f a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

fa) styrke kriseforebyggelsesstrukturerne 
og deres effektivitet inden for UNDP med 
henblik på at gøre denne organisation til 
den globalt førende inden for 
kriseforebyggelse og genopbygning; 
styrke EU's strukturer for 
konfliktforebyggelse og forbedre 
samarbejdet på dette område med FN, 
OSCE, AU og andre internationale og 
regionale organisationer samt 
civilsamfundet, økonomiske aktører, 
erhvervslivet, enkeltpersoner og 
ekspertorganisationer,

Or. en

Ændringsforslag 54
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra f
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

f) at arbejde i retning af at opnå 
konsensus og udvikle en mere operationel 
tilgang til konceptet "ansvar for at 
beskytte""; idet det understreger 
betydningen af konceptet "ansvar for at 
beskytte" for forebyggelsen af konflikter –
at tilskynde til gennemførelsen af dette 
koncept, bl.a. ved at styrke de regionale 
organisationers, såsom Den Afrikanske 
Unions (AU) rolle, styrke tidlige 
advarselsmekanismer inden for FN og ved 
bedre at definere de relevante FN-
organers roller; bifalder FN's 
Sikkerhedsråds resolution S/2011/95 af 26. 
februar 2011, der opfordrede Libyens 
regering til at leve op til sit ansvar for at 
beskytte Libyens befolkning, hvilket er 
den allerførste gang konceptet ”ansvar for 
at beskytte” blev nævnt i en formel 
erklæring fra FN’s Sikkerhedsråd under 
henvisning til den nuværende krise,

f) at fremme en debat om konceptet 
"ansvar for at beskytte", som 
imødekommer bekymringen hos mange 
FN-lande over de selektive geopolitiske og 
tematiske tilgange til princippet; 
bemærker, at der ikke er enighed blandt 
FN's medlemslande om konceptet og at 
det kritiseres, at FN's Sikkerhedsråds 
resolution S/2011/95 af 26. februar 2011 
for allerførste gang nævner konceptet 
”ansvar for at beskytte” i en formel 
erklæring fra FN’s Sikkerhedsråd under 
henvisning til den nuværende krise,

Or. en

Ændringsforslag 55
Barbara Lochbihler, Marietje Schaake

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra f

Forslag til beslutning Ændringsforslag

f) at arbejde i retning af at opnå konsensus 
og udvikle en mere operationel tilgang til 
konceptet "ansvar for at beskytte""; idet det 
understreger betydningen af konceptet 
"ansvar for at beskytte" for forebyggelsen 
af konflikter – at tilskynde til 
gennemførelsen af dette koncept, bl.a. ved 
at styrke de regionale organisationers, 
såsom Den Afrikanske Unions (AU) rolle, 
styrke tidlige advarselsmekanismer inden 
for FN og ved bedre at definere de 

f) at arbejde i retning af at opnå konsensus 
og udvikle en mere operationel tilgang til 
konceptet "ansvar for at beskytte""; idet det 
understreger betydningen af konceptet 
"ansvar for at beskytte" for forebyggelsen
af og fredelig mægling i konflikter – at 
tilskynde til gennemførelsen af dette 
koncept, bl.a. ved at styrke de regionale 
organisationers rolle, styrke tidlige 
advarselsmekanismer inden for FN og 
FN's mæglingskapacitet såsom Mediation 
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relevante FN-organers roller; bifalder FN's 
Sikkerhedsråds resolution S/2011/95 af 26. 
februar 2011, der opfordrede Libyens 
regering til at leve op til sit ansvar for at 
beskytte Libyens befolkning, hvilket er den 
allerførste gang konceptet ”ansvar for at 
beskytte” blev nævnt i en formel erklæring 
fra FN’s Sikkerhedsråd under henvisning 
til den nuværende krise,

Support Unit (MSU) under afdelingen for 
fredsbevarende organisationer (DPKO) og 
ved bedre at definere de relevante FN-
organers roller; bifalder FN's 
Sikkerhedsråds resolution 1970(2011) af 
26. februar 2011, hvor alle 
Sikkerhedsrådets faste medlemmer for 
første gang vedtog at opfordre Den 
Internationale Straffedomstol til at 
indlede en undersøgelse mod en siddende 
regering på grundlag af påståede 
forbrydelser mod menneskeheden og 
under konceptet ”ansvar for at beskytte” 
under henvisning til den nuværende krise; 
glæder sig ligeledes over FN's 
Sikkerhedsråds resolution 1973/2011), 
hvori Sikkerhedsrådet godkendte 
beskyttelsen af befolkningen og en 
flyveforbudszone over Libyen under 
konceptet "ansvar for at beskytte"; 
beklager imidlertid, at der alligevel er gået 
alt for mange liv tabt i denne langtfra 
perfekte proces; er overbevist om, at 
anvendelsesmekanismerne for konceptet 
"ansvar for at beskytte" skal forfines 
yderligere; understreger, at anvendelse af 
militær magt klart skal være den 
allersidste udvej, og at de formelle 
procedurer og mæglingsbestræbelser, som 
skal anvendes, bør styrkes i fremtiden,

Or. en

Ændringsforslag 56
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra f

Forslag til beslutning Ændringsforslag

f) at arbejde i retning af at opnå konsensus 
og udvikle en mere operationel tilgang til 
konceptet "ansvar for at beskytte""; idet det 
understreger betydningen af konceptet 
"ansvar for at beskytte" for forebyggelsen 

f) at arbejde i retning af at opnå konsensus 
og udvikle en mere operationel tilgang til 
konceptet "ansvar for at beskytte""; idet det 
understreger betydningen af konceptet 
"ansvar for at beskytte" for forebyggelsen 
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af konflikter – at tilskynde til 
gennemførelsen af dette koncept, bl.a. ved 
at styrke de regionale organisationers, 
såsom Den Afrikanske Unions (AU) rolle, 
styrke tidlige advarselsmekanismer inden 
for FN og ved bedre at definere de 
relevante FN-organers roller; bifalder FN's 
Sikkerhedsråds resolution S/2011/95 af 26. 
februar 2011, der opfordrede Libyens 
regering til at leve op til sit ansvar for at 
beskytte Libyens befolkning, hvilket er 
den allerførste gang konceptet ”ansvar for 
at beskytte” blev nævnt i en formel 
erklæring fra FN’s Sikkerhedsråd under 
henvisning til den nuværende krise,

af konflikter – at tilskynde til 
gennemførelsen af dette koncept, bl.a. ved 
at styrke de regionale organisationers, 
såsom Den Afrikanske Unions (AU) rolle, 
styrke tidlige advarselsmekanismer inden 
for FN og ved bedre at definere de 
relevante FN-organers roller; bifalder FN's 
Sikkerhedsråds resolution 1970(2011) af 
26. februar 2011, der opfordrede Libyens 
regering til at leve op til sit ansvar for at 
beskytte Libyens befolkning, samt FN's 
Sikkerhedsråds resolution 1973(2011) af
17. marts 2011, som understregede det 
internationale samfunds beslutning om at 
sikre beskyttelsen af civilbefolkningen og 
civilt befolkede områder, som den første 
praktiske gennemførelse af konceptet 
"ansvar for at beskytte" med et klart FN-
mandat og med hensyn til en aktuel krise,

Or. en

Ændringsforslag 57
Francisco José Millán Mon

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra f

Forslag til beslutning Ændringsforslag

f) at arbejde i retning af at opnå konsensus 
og udvikle en mere operationel tilgang til 
konceptet "ansvar for at beskytte""; idet det 
understreger betydningen af konceptet 
"ansvar for at beskytte" for forebyggelsen 
af konflikter – at tilskynde til 
gennemførelsen af dette koncept, bl.a. ved 
at styrke de regionale organisationers, 
såsom Den Afrikanske Unions (AU) rolle, 
styrke tidlige advarselsmekanismer inden 
for FN og ved bedre at definere de 
relevante FN-organers roller; bifalder FN's 
Sikkerhedsråds resolution S/2011/95 af 26. 
februar 2011, der opfordrede Libyens 
regering til at leve op til sit ansvar for at 
beskytte Libyens befolkning, hvilket er den 

f) at arbejde i retning af at opnå konsensus 
og udvikle en mere operationel tilgang til 
konceptet "ansvar for at beskytte""; idet det 
understreger betydningen af konceptet 
"ansvar for at beskytte" for forebyggelsen 
af konflikter – at tilskynde til 
gennemførelsen af dette koncept, bl.a. ved 
at styrke de regionale organisationers, 
såsom Den Afrikanske Unions (AU) og 
Den Arabiske Ligas rolle, styrke tidlige 
advarselsmekanismer inden for FN og ved 
bedre at definere de relevante FN-organers 
roller; bifalder FN's Sikkerhedsråds 
resolution 1970(2011) af 26. februar 2011
og FN's Sikkerhedsråds resolution 
1973(2011) af 17. marts 2011, der 
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allerførste gang konceptet ”ansvar for at 
beskytte” blev nævnt i en formel 
erklæring fra FN’s Sikkerhedsråd under 
henvisning til den nuværende krise,

opfordrede Libyens regering til at leve op 
til sit ansvar for at beskytte Libyens 
befolkning, hvilket er de allerførste gange
konceptet ”ansvar for at beskytte” blev 
nævnt i formelle erklæringer fra FN’s 
Sikkerhedsråd under henvisning til den 
nuværende krise,

Or. en

Ændringsforslag 58
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra f a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

fa) at forbedre den politiske koordinering 
i FN's Sikkerhedsråd, agere i fællesskab 
vedrørende emner af fælles interesse for 
alle EU-medlemmer som fastsat i artikel 
34 i TEU; at stræbe efter en fælles 
holdning til spørgsmål, som er vigtige for 
den internationale fred og sikkerhed, 
navnlig på områder, hvor der i forvejen er 
bred international konsensus,

Or. en

Ændringsforslag 59
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra f a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

fa) fortsat at forpligte sig til at styrke 
konfliktforebyggelse, genrejsning og 
genopbygning efter konflikter og styrke 
den internationale sikkerhed i 
overensstemmelse med principperne i FN-
pagten, samt at styrke og støtte 
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demokratiet, retsstaten, 
menneskerettighederne og folkerettens 
principper,

Or. en

Ændringsforslag 60
María Muñiz De Urquiza

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra f a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

fa) at gøre alle nødvendige bestræbelser 
for at fremme forhandlingsløsninger på 
konfliktsituationer gennem mægling, 
dialog og lokal kapacitetsopbygning; 
anerkender det arbejde, som Mediation 
Support Unit har udført, og kræver 
yderligere personale til denne 
organisation; støtter fuldt ud EU's 
partnerskab med MSU og mener, at EU-
Udenrigstjenesten bør spille en vigtig rolle 
i denne forbindelse,

Or. en

Ændringsforslag 61
Barbara Lochbihler

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra g

Forslag til beslutning Ændringsforslag

g) at fremme sikkerhed og stabilisering 
gennem fredsopbygning, idet det selv 
bestræber sig på fredsopbygning gennem 
langsigtede udviklingsbestræbelser og ved 
at sikre, at fredsbevarelse både planlægges 
og implementeres inden for rammerne af 
en omfattende samlet FN-strategi, der tager 
hensyn til fredsopbygningsbehov og den 

g) at fremme sikkerhed og stabilisering 
gennem konfliktforebyggelse, mægling, 
dialog og fredsopbygning efter konflikter, 
idet det stabiliserer freden gennem en blød 
overgang fra fredsopbygning på kort og 
mellemlang sigt til langsigtede 
udviklingsbestræbelser og ved at sikre, at 
fredsopbygning og udviklingspolitik både 
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fremtidige overgang til en langsigtet 
strategi, der indledes i god tid i både 
planlægnings- og gennemførelsesfasen, og 
som EU baserer sine egne foranstaltninger 
på; under henvisning til, at stabilisering af 
et konfliktplaget land kræver en mere 
kompleks indsats og en integreret tilgang 
og ikke kun tropper, bør den nødvendige 
kapacitet udformes ved hjælp af en sådan 
strategi for tilstrækkelig effektivt at tage fat 
på de årsager, der ligger til grund for 
konflikten, idet halvdelen af de lande, hvor 
der udfoldes fredsbevarende operationer, 
falder tilbage i konflikt, inden der er gået ti 
år efter, at de fredsbevarende styrker er 
rejst,

planlægges og implementeres inden for 
rammerne af en omfattende samlet FN-
strategi, der tager hensyn til 
fredsopbygningsbehov og den fremtidige 
overgang til en langsigtet strategi, der 
indledes i god tid i både planlægnings- og 
gennemførelsesfasen, og som EU baserer 
sine egne foranstaltninger på; under 
henvisning til, at stabilisering af et 
konfliktplaget land kræver en mere 
kompleks indsats, herunder handel på 
mellemlang og lang sigt, og en integreret 
tilgang og ikke kun tropper, bør den 
nødvendige kapacitet udformes ved hjælp 
af en sådan strategi for tilstrækkelig 
effektivt at tage fat på de årsager, der ligger 
til grund for konflikten, idet halvdelen af 
de lande, hvor der udfoldes militære 
fredsbevarende operationer, falder tilbage i 
konflikt, inden der er gået ti år efter, at de 
fredsbevarende styrker er rejst,

Or. en

Ændringsforslag 62
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra g

Forslag til beslutning Ændringsforslag

g) at fremme sikkerhed og stabilisering 
gennem fredsopbygning, idet det selv 
bestræber sig på fredsopbygning gennem 
langsigtede udviklingsbestræbelser og ved 
at sikre, at fredsbevarelse både planlægges 
og implementeres inden for rammerne af 
en omfattende samlet FN-strategi, der tager 
hensyn til fredsopbygningsbehov og den 
fremtidige overgang til en langsigtet 
strategi, der indledes i god tid i både 
planlægnings- og gennemførelsesfasen, og 
som EU baserer sine egne foranstaltninger 
på; under henvisning til, at stabilisering af 
et konfliktplaget land kræver en mere 

g) at fremme sikkerhed og stabilisering i 
kriseområder ved fra starten at udforme 
strategier, som fremmer bæredygtige 
løsninger gennem langsigtede 
udviklingsbestræbelser og ved at sikre, at 
fredsbevarelse både planlægges og 
implementeres inden for rammerne af en 
omfattende samlet FN-strategi, der tager 
hensyn til behovet for at afslutte 
fjendtlighederne, yde humanitær hjælp, 
starte genopbygningen og skabe 
forudsætningerne for en tidlig overgang 
til en langsigtet strategi i både 
planlægnings- og gennemførelsesfasen, og 
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kompleks indsats og en integreret tilgang 
og ikke kun tropper, bør den nødvendige 
kapacitet udformes ved hjælp af en sådan 
strategi for tilstrækkelig effektivt at tage fat 
på de årsager, der ligger til grund for 
konflikten, idet halvdelen af de lande, hvor 
der udfoldes fredsbevarende operationer, 
falder tilbage i konflikt, inden der er gået ti 
år efter, at de fredsbevarende styrker er 
rejst,

som EU baserer sine egne foranstaltninger 
på; under henvisning til, at stabilisering af 
et konfliktplaget land kræver en mere 
kompleks indsats og en integreret tilgang 
og ikke kun tropper, bør den nødvendige 
kapacitet udformes ved hjælp af en sådan 
strategi for tilstrækkelig effektivt at tage fat 
på de årsager, der ligger til grund for 
konflikten, idet halvdelen af de lande, hvor 
der udfoldes fredsbevarende operationer, 
falder tilbage i konflikt, inden der er gået ti 
år efter, at de fredsbevarende styrker er 
rejst,

Or. en

Ændringsforslag 63
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra g

Forslag til beslutning Ændringsforslag

g) at fremme sikkerhed og stabilisering 
gennem fredsopbygning, idet det selv 
bestræber sig på fredsopbygning gennem 
langsigtede udviklingsbestræbelser og ved 
at sikre, at fredsbevarelse både planlægges 
og implementeres inden for rammerne af 
en omfattende samlet FN-strategi, der tager 
hensyn til fredsopbygningsbehov og den 
fremtidige overgang til en langsigtet 
strategi, der indledes i god tid i både 
planlægnings- og gennemførelsesfasen, og 
som EU baserer sine egne foranstaltninger 
på; under henvisning til, at stabilisering af 
et konfliktplaget land kræver en mere 
kompleks indsats og en integreret tilgang 
og ikke kun tropper, bør den nødvendige 
kapacitet udformes ved hjælp af en sådan 
strategi for tilstrækkelig effektivt at tage fat 
på de årsager, der ligger til grund for 
konflikten, idet halvdelen af de lande, hvor 
der udfoldes fredsbevarende operationer, 
falder tilbage i konflikt, inden der er gået ti 

g) at fremme sikkerhed og stabilisering 
gennem fredsopbygning, idet det selv 
bestræber sig på fredsopbygning gennem 
udviklingsbestræbelser og ved at sikre, at 
fredsbevarelse både planlægges og 
implementeres inden for rammerne af en 
omfattende samlet FN-strategi, der tager 
hensyn til fredsopbygningsbehov og den 
fremtidige overgang til en langsigtet 
strategi, der indledes i god tid i både 
planlægnings- og gennemførelsesfasen, og 
som EU baserer sine egne foranstaltninger 
på; under henvisning til, at stabilisering af 
et konfliktplaget land kræver en mere 
kompleks indsats og en integreret tilgang 
og ikke kun tropper, bør den nødvendige 
kapacitet udformes ved hjælp af en sådan 
strategi for tilstrækkelig effektivt at tage fat 
på de årsager, der ligger til grund for 
konflikten, idet halvdelen af de lande, hvor 
der udfoldes fredsbevarende operationer, 
falder tilbage i konflikt, inden der er gået ti 
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år efter, at de fredsbevarende styrker er 
rejst,

år efter, at de fredsbevarende styrker er 
rejst,

Or. en

Ændringsforslag 64
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra g a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ga) at insistere på behovet for at tage ved 
lære af de nylige begivenheder i Japan og 
fremsætte forslag, der sigter mod at 
forbedre de internationale rammer med 
hensyn til fredelig udnyttelse af 
kerneenergi; at understrege behovet for at 
øge sikkerhedsstandarderne i eksisterende 
kernekraftanlæg og gennemføre grundige 
evalueringer, før der opføres nye, navnlig 
i seismiske områder; at opfordre til øget 
samarbejde i tilfælde af lignende 
menneskeskabte eller naturlige 
katastrofer med henblik på at minimere 
konsekvenserne af radioaktive udslip for 
mennesker og miljø,

Or. en

Ændringsforslag 65
María Muñiz De Urquiza

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra h

Forslag til beslutning Ændringsforslag

h) at udvikle et klart defineret strategisk 
sigte for EU's krisestyringsinstrumenter, 
som der først og fremmest skal opnås 
konsensus om mellem EU-
medlemsstaterne,

h) at udvikle et klart defineret strategisk 
sigte for EU's kriseforebyggelses- og 
krisestyringsinstrumenter og at undersøge 
mulighederne for konkret projektstyring 
gennem den nye EU-Udenrigstjeneste i 
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erkendelse af, at kriseforebyggelse og 
krisestyring har stor betydning inden for 
EU's handlinger udadtil,

Or. en

Ændringsforslag 66
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra h

Forslag til beslutning Ændringsforslag

h) at udvikle et klart defineret strategisk 
sigte for EU's krisestyringsinstrumenter, 
som der først og fremmest skal opnås 
konsensus om mellem EU-
medlemsstaterne,

h) at udvikle et klart defineret strategisk 
sigte for EU's civile 
krisestyringsinstrumenter, som der først og 
fremmest skal opnås konsensus om mellem 
EU-medlemsstaterne,

Or. en

Ændringsforslag 67
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra h a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ha) at fokusere på at sikre nationalt 
ejerskab til fredsopbyggende strategier fra 
den første planlægning til 
gennemførelsen på stedet, idet der 
trækkes på bedste praksis og 
succeshistorier; at fremme en tværgående 
udviklingsdagsorden, hvor 
statsopbygningen støttes af velartikulerede
anstrengelser for fredsopbygning og 
udvikling, hvor stærke økonomiske 
aspekter står centralt,

Or. en
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Ændringsforslag 68
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra h b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

hb) at bidrage til at øge anvendelsen af 
kvindelige civile eksperter og støtte 
nationale handlingsplaner i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 1325 og FN's 
Generalsekretariats handlingsplan for at 
sikre kvinders deltagelse i 
fredsopbygningen,

Or. en

Ændringsforslag 69
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra h c (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

hc) at lægge større vægt på opgaven med 
at konsolidere freden efter konflikter ved 
at yde strategisk rådgivning og udnytte 
ekspertise og finansiering fra hele verden 
til at hjælpe med genrejsningsprojekter; at 
mobilisere ressourcer og nye 
finansieringskilder og finansiere tidlig 
genrejsning på vej mod genopbygning 
efter konflikter; at tage fat på årsagerne 
til konflikter i betragtning af, at halvdelen 
af de lande, hvor der har været 
gennemført en fredsbevarende operation, 
faldt tilbage i konflikt mindre end 10 år 
efter, at den fredsbevarende operation var 
rejst,

Or. en
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Ændringsforslag 70
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at betragte det som en strategisk prioritet 
for EU at styrke internationale 
krisestyringspartnerskaber og øge dialogen 
med andre store krisestyringsaktører, 
såsom FN, NATO og Den Afrikanske 
Union, og tredjelande, såsom USA, 
Tyrkiet, Norge og Canada; at synkronisere 
aktioner i marken, udveksle oplysninger og 
samle ressourcer på områderne for 
fredsbevaring og fredsopbygning, 
herunder samarbejde om krisestyring og 
især sikkerhed til søs og kampen imod 
terrorisme under international ret; i 
denne forbindelse at forbedre 
koordinationen med de internationale 
finansielle institutioner og bilaterale 
donorer,

i) at betragte det som en strategisk prioritet 
for EU at styrke internationale civile 
krisestyringspartnerskaber og øge dialogen 
med andre store krisestyringsaktører, som 
handler under FN's vinger; at 
synkronisere aktioner i marken,

Or. en

Ændringsforslag 71
Barbara Lochbihler

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at betragte det som en strategisk prioritet 
for EU at styrke internationale 
krisestyringspartnerskaber og øge dialogen 
med andre store krisestyringsaktører,
såsom FN, NATO og Den Afrikanske 
Union, og tredjelande, såsom USA, 
Tyrkiet, Norge og Canada; at synkronisere 
aktioner i marken, udveksle oplysninger og 

i) at betragte det som en strategisk prioritet 
for EU at styrke internationale 
krisestyringspartnerskaber og øge dialogen 
med andre store krisestyringsaktører og 
tredjelande, såsom USA, Tyrkiet, Norge og
Canada; at synkronisere aktioner i marken, 
udveksle oplysninger og samle ressourcer 
på områderne for fredsbevaring og 
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samle ressourcer på områderne for 
fredsbevaring og fredsopbygning, herunder 
samarbejde om krisestyring og især 
sikkerhed til søs og kampen imod 
terrorisme under international ret; i denne 
forbindelse at forbedre koordinationen med 
de internationale finansielle institutioner og 
bilaterale donorer,

fredsopbygning, herunder samarbejde om 
krisestyring; i denne forbindelse at 
forbedre koordinationen med de 
internationale finansielle institutioner og 
bilaterale donorer,

Or. en

Ændringsforslag 72
Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at betragte det som en strategisk prioritet 
for EU at styrke internationale 
krisestyringspartnerskaber og øge dialogen 
med andre store krisestyringsaktører, 
såsom FN, NATO og Den Afrikanske 
Union, og tredjelande, såsom USA, 
Tyrkiet, Norge og Canada; at synkronisere 
aktioner i marken, udveksle oplysninger og 
samle ressourcer på områderne for 
fredsbevaring og fredsopbygning, herunder 
samarbejde om krisestyring og især 
sikkerhed til søs og kampen imod 
terrorisme under international ret; i denne 
forbindelse at forbedre koordinationen med 
de internationale finansielle institutioner og 
bilaterale donorer,

i) at betragte det som en strategisk prioritet 
for EU at styrke internationale 
krisestyringspartnerskaber og øge dialogen 
med andre store krisestyringsaktører, men 
især med FN; at synkronisere aktioner i 
marken, udveksle oplysninger og samle 
ressourcer på områderne for fredsbevaring 
og fredsopbygning, herunder samarbejde 
om krisestyring og især sikkerhed til søs og 
kampen imod terrorisme under 
international ret; i denne forbindelse at 
forbedre koordinationen med de 
internationale finansielle institutioner og 
bilaterale donorer,

Or. de

Ændringsforslag 73
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra i
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at betragte det som en strategisk prioritet 
for EU at styrke internationale 
krisestyringspartnerskaber og øge dialogen 
med andre store krisestyringsaktører, 
såsom FN, NATO og Den Afrikanske 
Union, og tredjelande, såsom USA, 
Tyrkiet, Norge og Canada; at synkronisere 
aktioner i marken, udveksle oplysninger og 
samle ressourcer på områderne for 
fredsbevaring og fredsopbygning, herunder 
samarbejde om krisestyring og især 
sikkerhed til søs og kampen imod 
terrorisme under international ret; i denne 
forbindelse at forbedre koordinationen med 
de internationale finansielle institutioner og 
bilaterale donorer,

i) at betragte det som en strategisk prioritet 
for EU at styrke internationale 
krisestyringspartnerskaber og øge dialogen 
med andre store krisestyringsaktører, 
såsom FN, OSCE, NATO og Den 
Afrikanske Union, og opmuntre til aktiv 
deltagelse fra EU og tredjelande; at 
synkronisere aktioner i marken, udveksle 
oplysninger og samle ressourcer på 
områderne for fredsbevaring og 
fredsopbygning, herunder samarbejde om 
krisestyring og især sikkerhed til søs og 
kampen imod terrorisme under 
international ret; i denne forbindelse at 
forbedre koordinationen med de 
internationale finansielle institutioner og 
bilaterale donorer,

Or. en

Ændringsforslag 74
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra i a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ia) under henvisning til, at FN's 
Sikkerhedsråd har det primære ansvar for 
at opretholde den internationale fred og 
sikkerhed, at understrege behovet for et 
tæt samarbejde mellem EU og FN inden 
for civil og militær krisestyring og navnlig 
i forbindelse med humanitære 
hjælpeoperationer; at styrke indsatsen for, 
at EU-landene yder passende bidrag til 
FN-missioner, og at deres bidrag 
koordineres; yderligere at undersøge 
måder, hvorpå EU som helhed bedre kan 
bidrage til FN-ledede indsatser, f.eks. ved 
at iværksætte EU's beredskabsaktioner 
eller tværgående operationer eller yde en 
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EU-komponent til en større FN-mission,

Or. en

Ændringsforslag 75
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra j

Forslag til beslutning Ændringsforslag

j) at skabe en bedre strategisk ramme for 
krisestyringspartnerskab mellem EU, AU 
og FN og navnlig styrke et 
trekantspartnerskab mellem AU’s Freds-
og Sikkerhedsråd, FN’s Sikkerhedsråd og 
EU’s Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske 
Komité for at hjælpe med at sikre 
sammenhæng og gensidig styrkelse af 
bestræbelserne til understøttelse af Den 
Afrikanske Union; at øge 
forudsigeligheden, bæredygtigheden og 
fleksibiliteten af finansieringen af 
fredsoperationer, der forestås af AU under 
FN-mandat; at søge løsninger, der baner 
vej for et tættere samarbejde mellem EU 
og AU inden for deres særlige 
operationelle områder og i denne 
forbindelse forbedre kapaciteterne for 
tidlig advarsel og konfliktforebyggelse og 
skabe mulighed for udveksling af bedste 
praksis og ekspertise på området for 
krisestyring,

j) at skabe en bedre strategisk ramme for 
krisestyringspartnerskab mellem EU, 
regionale organisationer såsom AU og 
FN, men uden at udelukke andre 
internationale aktører; at øge 
forudsigeligheden, bæredygtigheden og 
fleksibiliteten af finansieringen af 
fredsbevarende operationer under FN-
mandat;

Or. en

Ændringsforslag 76
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra j



PE462.624v01-00 46/74 AM\862533DA.doc

DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

j) at skabe en bedre strategisk ramme for 
krisestyringspartnerskab mellem EU, AU 
og FN og navnlig styrke et 
trekantspartnerskab mellem AU’s Freds-
og Sikkerhedsråd, FN’s Sikkerhedsråd og 
EU’s Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske 
Komité for at hjælpe med at sikre 
sammenhæng og gensidig styrkelse af 
bestræbelserne til understøttelse af Den 
Afrikanske Union; at øge 
forudsigeligheden, bæredygtigheden og 
fleksibiliteten af finansieringen af 
fredsoperationer, der forestås af AU under 
FN-mandat; at søge løsninger, der baner 
vej for et tættere samarbejde mellem EU og 
AU inden for deres særlige operationelle 
områder og i denne forbindelse forbedre 
kapaciteterne for tidlig advarsel og 
konfliktforebyggelse og skabe mulighed 
for udveksling af bedste praksis og 
ekspertise på området for krisestyring,

j) at skabe en bedre strategisk ramme for 
krisestyringspartnerskab mellem EU og 
regionale og subregionale organisationer 
såsom AU, Den Arabiske Liga eller Det 
Økonomiske Fællesskab af 
Vestafrikanske Stater (ECOWAS) og 
navnlig styrke et trekantspartnerskab 
mellem AU’s Freds- og Sikkerhedsråd, 
FN’s Sikkerhedsråd og EU’s Udenrigs- og 
Sikkerhedspolitiske Komité for at hjælpe 
med at sikre sammenhæng og gensidig 
styrkelse af bestræbelserne til 
understøttelse af Den Afrikanske Union; at 
øge forudsigeligheden, bæredygtigheden 
og fleksibiliteten af finansieringen af 
fredsoperationer, der forestås af AU under 
FN-mandat; at søge løsninger, der baner 
vej for et tættere samarbejde mellem EU og 
AU inden for deres særlige operationelle 
områder og i denne forbindelse forbedre 
kapaciteterne for tidlig advarsel og 
konfliktforebyggelse og skabe mulighed 
for udveksling af bedste praksis og 
ekspertise på området for krisestyring,

Or. en

Ændringsforslag 77
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra j a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ja) at bidrage til at konsolidere de 
fremskridt, der er opnået med 
gennemførelsen af en afrikansk freds- og 
sikkerhedsarkitektur med henblik på at 
håndtere freds- og 
sikkerhedsudfordringer på det afrikanske 
kontinent; at understrege vigtigheden af 
at yde forudsigelige og bæredygtige midler 
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til afrikanske fredsskabende operationer, 
behovet for at opbygge lokal 
modstandsevne og viljen til at beskytte 
civile i væbnede konflikter,

Or. en

Ændringsforslag 78
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra j b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

jb) i betragtning af, at konflikterne på det 
afrikanske kontinent har en regional 
dimension, at søge at styrke relationerne 
til subregionale organisationer, herunder 
ECOWAS, Det Sydlige Afrikas 
Udviklingsfællesskab (SADEC) og Den 
Mellemstatslige Organisation for 
Udvikling (IGAD) og at involvere dem og 
regionens lande i krisestyringen,

Or. en

Ændringsforslag 79
Barbara Lochbihler

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra k

Forslag til beslutning Ændringsforslag

k) at hjælpe med at klare opgaven med at 
gøre FN's fredsopbygningsarkitektur i 
stand til at leve op til de forventninger, der 
næredes til den, da den blev oprettet, ved at 
videreføre henstillingerne fra processen 
med revision af 
Fredsopbygningskommissionen, også med 
henblik på yderligere at forbedre 
Fredsopbygningskommissionens 

k) at hjælpe med at klare opgaven med at 
gøre FN's fredsopbygningsarkitektur i 
stand til at leve op til de forventninger, der 
næredes til den, da den blev oprettet, ved at 
videreføre henstillingerne fra processen 
med revision af 
Fredsopbygningskommissionen, også med 
henblik på yderligere at forbedre 
Fredsopbygningskommissionens 
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effektivitet; at støtte skabelsen af en solid 
og allestedsnærværende 
fredsopbygningsarkitektur på grundlag af 
et partnerskab mellem udviklingslande og 
udviklede lande, idet opmærksomheden 
især rettes mod en forbedring af 
mulighederne for at opnå resultater i 
marken, styrkelse af forbindelserne med de 
internationale finansielle institutioner – for 
at skabe job og løse økonomiske problemer 
– og fremme af et mere organisk forhold 
mellem fredsbevarelse og fredsopbygning; 
at fremme mere strukturerede forbindelser 
mellem Fredsopbygningskommissionen og 
FN's Generalforsamling, FN's 
Sikkerhedsråd og Det Økonomiske og 
Sociale Råd med henblik på at skabe større 
synergi mellem fredsbevaring og 
fredsopbygning og udviklingsaktioner i 
marken; at søge metoder til styrkelse af 
Fredsopbygningskommissionens rolle som 
rådgiver for FN's Sikkerhedsråd, som den 
er ansvarlig over for; styrkelse af 
Fredsopbygningskommissionens 
samarbejde med 
Fredsopbygningsstøttekontoret og styrkelse 
af forbindelserne med de regionale 
organisationer og internationale finansielle 
institutioner,

effektivitet; at støtte skabelsen af en solid 
og allestedsnærværende 
fredsopbygningsarkitektur på grundlag af 
et partnerskab mellem udviklingslande og 
udviklede lande, idet opmærksomheden 
især rettes mod en forbedring af 
mulighederne for at opnå resultater i 
marken, styrkelse af forbindelserne med de 
internationale finansielle institutioner – for 
at skabe job og løse økonomiske problemer 
– og fremme af et mere organisk forhold 
mellem fredsbevarelse og fredsopbygning; 
at fremme mere strukturerede forbindelser 
mellem Fredsopbygningskommissionen, 
EU-Udenrigstjenestens direktorat for 
globale og multilaterale spørgsmål, 
navnlig direktoratet for 
konfliktforebyggelse og sikkerhedspolitik,
og FN's Generalforsamling, FN's 
Sikkerhedsråd og Det Økonomiske og 
Sociale Råd med henblik på at skabe større 
synergi mellem fredsbevaring og 
fredsopbygning og udviklingsaktioner i 
marken; at søge metoder til styrkelse af 
Fredsopbygningskommissionens rolle som 
rådgiver for FN's Sikkerhedsråd, som den 
er ansvarlig over for; styrkelse af 
Fredsopbygningskommissionens 
samarbejde med 
Fredsopbygningsstøttekontoret og styrkelse 
af forbindelserne med de regionale 
organisationer og internationale finansielle 
institutioner,

Or. en

Ændringsforslag 80
María Muñiz De Urquiza

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra k

Forslag til beslutning Ændringsforslag

k) at hjælpe med at klare opgaven med at 
gøre FN's fredsopbygningsarkitektur i 

k) at hjælpe med at klare opgaven med at 
gøre FN's fredsopbygningsarkitektur i 
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stand til at leve op til de forventninger, der 
næredes til den, da den blev oprettet, ved at 
videreføre henstillingerne fra processen 
med revision af 
Fredsopbygningskommissionen, også med 
henblik på yderligere at forbedre 
Fredsopbygningskommissionens 
effektivitet; at støtte skabelsen af en solid 
og allestedsnærværende 
fredsopbygningsarkitektur på grundlag af 
et partnerskab mellem udviklingslande og 
udviklede lande, idet opmærksomheden 
især rettes mod en forbedring af 
mulighederne for at opnå resultater i 
marken, styrkelse af forbindelserne med de 
internationale finansielle institutioner – for 
at skabe job og løse økonomiske problemer 
– og fremme af et mere organisk forhold 
mellem fredsbevarelse og fredsopbygning; 
at fremme mere strukturerede forbindelser 
mellem Fredsopbygningskommissionen og 
FN's Generalforsamling, FN's 
Sikkerhedsråd og Det Økonomiske og 
Sociale Råd med henblik på at skabe større 
synergi mellem fredsbevaring og 
fredsopbygning og udviklingsaktioner i 
marken; at søge metoder til styrkelse af 
Fredsopbygningskommissionens rolle som 
rådgiver for FN's Sikkerhedsråd, som den 
er ansvarlig over for; styrkelse af 
Fredsopbygningskommissionens 
samarbejde med 
Fredsopbygningsstøttekontoret og styrkelse 
af forbindelserne med de regionale 
organisationer og internationale finansielle 
institutioner,

stand til at leve op til de forventninger, der 
næredes til den, da den blev oprettet, ved at 
videreføre henstillingerne fra processen 
med revision af 
Fredsopbygningskommissionen, også med 
henblik på yderligere at forbedre 
Fredsopbygningskommissionens 
effektivitet; at støtte skabelsen af en solid 
og allestedsnærværende 
fredsopbygningsarkitektur på grundlag af 
et partnerskab mellem udviklingslande og 
udviklede lande, idet opmærksomheden 
især rettes mod en forbedring af 
mulighederne for at opnå resultater i 
marken, styrkelse af forbindelserne med de 
internationale finansielle institutioner – for 
at skabe job og løse økonomiske problemer 
– og fremme af et mere organisk forhold 
mellem fredsbevarelse og fredsopbygning; 
at fremme mere strukturerede forbindelser 
mellem Fredsopbygningskommissionen og 
FN's Generalforsamling, FN's 
Sikkerhedsråd og Det Økonomiske og 
Sociale Råd med henblik på at skabe større 
synergi mellem fredsbevaring og 
fredsopbygning og udviklingsaktioner i 
marken; at søge metoder til styrkelse af 
Fredsopbygningskommissionens rolle som 
rådgiver for FN's Sikkerhedsråd, som den 
er ansvarlig over for; styrkelse af 
Fredsopbygningskommissionens 
samarbejde med 
Fredsopbygningsstøttekontoret og styrkelse 
af forbindelserne med de regionale 
organisationer og internationale finansielle 
institutioner; understreger desuden 
behovet for at forbedre det eksisterende 
partnerskab mellem FN's 
Fredsopbygningskommission og EU's 
fredsopbyggende partnerskab gennem en 
bottom up-model for konfliktløsning, som 
tager højde for ikkestatslige aktørers 
fredsopbyggende aktiviteter,

Or. en
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Ændringsforslag 81
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra k a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ka) at søge at frigøre 
Fredsopbygningskommissionens 
potentiale ved at styrke forbindelsen til 
marken med henblik på at maksimere 
kontaktpunkterne for 
Fredsopbygningskommissionen og FN-
holdene på stedet, som kunne trække på 
dens strategiske vejledning og politiske 
indflydelse, navnlig for så vidt angår 
institutionsopbygning,

Or. en

Ændringsforslag 82
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 1 – afsnit 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Nuklear nedrustning og ikkespredning af 
kernevåben, NPT-gennemgang og kampen 
mod terrorisme

Nuklear nedrustning og ikkespredning af 
kernevåben, nuklear sikkerhed og NPT-
gennemgang

Or. en

Ændringsforslag 83
Barbara Lochbihler

Forslag til beslutning
Punkt 1 – afsnit 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Nuklear nedrustning og ikkespredning af 
kernevåben, NPT-gennemgang og kampen 

Nuklear nedrustning og ikkespredning af 
kernevåben, reform af IAEA, NPT-
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mod terrorisme gennemgang, kampen mod terrorisme og 
organiseret kriminalitet

Or. en

Ændringsforslag 84
Barbara Lochbihler

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra - l a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

la) som en konsekvens af atomkatastrofen 
i Japan at reformere IAEA grundigt ved 
at ophæve dets dobbelte funktion med at 
kontrollere anvendelsen af atomenergi og 
samtidig fremme den, og at begrænse 
IAEA's ansvar til at kontrollere 
atomenergiindustrien og kontrollere 
overholdelsen af ikkespredningsaftalen 
(NPT); anbefaler desuden, at 
sikkerhedsstandarderne fra nu af skal 
fastsættes og kontrolleres af 
Verdenssundhedsorganisationen; 
medlemsstaterne vil være juridisk 
forpligtet til at opfylde disse standarder, 
og WHO vil få det nødvendige personale 
til de ekstra opgaver,

Or. en

Ændringsforslag 85
Marietje Schaake, Frieda Brepoels, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra - l a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Den Internationale Straffedomstol
la) at betragte det som en EU-prioritet 
yderligere at styrke det internationale 
straffedomstolssystem, at fremme 
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ansvarlighed og sætte en stopper for 
straffrihed, yderligere at fremme Den 
Internationale Straffedomstols vigtige 
arbejde som den eneste faste og 
uafhængige retsinstans med jurisdiktion 
over de alvorligste forbrydelser af 
international betydning, herunder 
folkedrab, forbrydelser mod 
menneskeheden og krigsforbrydelser; at 
tilskynde til et stærkt og tæt forhold 
mellem Den Internationale Straffedomstol 
og FN i overensstemmelse med 
Romstatuttens artikel 2, og at arbejde for 
en global ratificering af Romstatutten,

Or. en

Ændringsforslag 86
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra l

Forslag til beslutning Ændringsforslag

l) at fremme gennemførelsen af 
henstillingerne fra NPT-gennemgangen i 
2010, især for at fremme en mere sikker 
verden for alle og for at opnå fred og 
sikkerhed i en verden uden atomvåben; 
yderligere at øge gennemsigtigheden for
at øge den gensidige tillid, opnå en 
hurtigere og reel proces i retning af nuklear 
nedrustning, at træffe effektive nukleare 
nedrustningsforanstaltninger, der er i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
principper om gennemsigtighed, 
verificering og uigenkaldelighed; at 
tilskynde atomvåbenstaterne til 
regelmæssigt at aflægge rapport om 
gennemførelsen af deres forpligtelser og 
føre tilsyn med gennemførelsen,

l) at fremme gennemførelsen af 
henstillingerne fra NPT-gennemgangen i 
2010, især for at opnå en hurtigere og reel 
proces i retning af nuklear nedrustning, at 
træffe effektive nukleare 
nedrustningsforanstaltninger, der er i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
principper om gennemsigtighed, 
verificering og uigenkaldelighed; at 
tilskynde atomvåbenstaterne til 
regelmæssigt at aflægge rapport om 
gennemførelsen af deres forpligtelser og 
føre tilsyn med gennemførelsen, at tage 
initiativ til at genoplive 
nedrustningskonferencen og desuden 
etablere specialiserede multilaterale 
nedrustningskonferencer specifikt om
kontrol med atomvåben og 
nedrustningsforanstaltninger, som er 
åbne for interesserede stater,
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Or. en

Ændringsforslag 87
Barbara Lochbihler

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra l

Forslag til beslutning Ændringsforslag

l) at fremme gennemførelsen af 
henstillingerne fra NPT-gennemgangen i 
2010, især for at fremme en mere sikker 
verden for alle og for at opnå fred og 
sikkerhed i en verden uden atomvåben; 
yderligere at øge gennemsigtigheden for at 
øge den gensidige tillid, opnå en hurtigere 
og reel proces i retning af nuklear 
nedrustning, at træffe effektive nukleare 
nedrustningsforanstaltninger, der er i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
principper om gennemsigtighed, 
verificering og uigenkaldelighed; at 
tilskynde atomvåbenstaterne til 
regelmæssigt at aflægge rapport om 
gennemførelsen af deres forpligtelser og 
føre tilsyn med gennemførelsen,

l) at fremme gennemførelsen af 
henstillingerne fra NPT-gennemgangen i 
2010, især for at fremme en mere sikker 
verden for alle og for at opnå fred og 
sikkerhed i en verden uden atomvåben ved 
fuldt ud at gennemføre de 22 specifikke 
handlinger hen mod fuld 
atomnedrustning i slutdokumentet 
omgående, ved at tilskynde de to EU-
atomvåbenstater til at tage yderligere 
skridt i retning af atomnedrustning og til 
som aftalt i handling 5 at indberette 
projekter til forberedelsesudvalget i 2014, 
ved at tilskynde EU-landene, USA og 
Rusland til at oprette en atomvåbenfri 
zone i Europa bl.a. ved at trække USA's 
taktiske atomvåben ud af europæisk 
territorium og den samme kategori af 
våben fra den vestlige del af Rusland, og 
ved indtrængende at opfordre FN's 
generalsekretær og aktørerne bag 
Mellemøstenresolutionen af 1995 til at 
afholde en konference om en zone i 
Mellemøsten, som er fri for atomvåben og 
alle andre masseødelæggelsesvåben i 
2012 som aftalt; yderligere at øge 
gennemsigtigheden for at øge den 
gensidige tillid, opnå en hurtigere og reel 
proces i retning af nuklear nedrustning, at 
træffe effektive nukleare 
nedrustningsforanstaltninger, der er i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
principper om gennemsigtighed, 
verificering og uigenkaldelighed; at 
tilskynde atomvåbenstaterne til 
regelmæssigt at aflægge rapport om 
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gennemførelsen af deres forpligtelser og 
føre tilsyn med gennemførelsen,

Or. en

Ændringsforslag 88
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra l

Forslag til beslutning Ændringsforslag

l) at fremme gennemførelsen af 
henstillingerne fra NPT-gennemgangen i 
2010, især for at fremme en mere sikker 
verden for alle og for at opnå fred og 
sikkerhed i en verden uden atomvåben; 
yderligere at øge gennemsigtigheden for at 
øge den gensidige tillid, opnå en hurtigere 
og reel proces i retning af nuklear 
nedrustning, at træffe effektive nukleare 
nedrustningsforanstaltninger, der er i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
principper om gennemsigtighed, 
verificering og uigenkaldelighed; at 
tilskynde atomvåbenstaterne til 
regelmæssigt at aflægge rapport om 
gennemførelsen af deres forpligtelser og 
føre tilsyn med gennemførelsen,

l) at fremme gennemførelsen af
henstillingerne fra NPT-gennemgangen i 
2010, især for at fremme en mere sikker 
verden for alle og for som et langsigtet mål 
at opnå fred og sikkerhed i en verden uden 
atomvåben; yderligere at øge 
gennemsigtigheden for at øge den 
gensidige tillid, opnå en hurtigere og reel 
proces i retning af nuklear nedrustning, at 
træffe effektive nukleare 
nedrustningsforanstaltninger, der er i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
principper om gennemsigtighed, 
verificering og uigenkaldelighed; at 
tilskynde atomvåbenstaterne til 
regelmæssigt at aflægge rapport om 
gennemførelsen af deres forpligtelser og 
føre tilsyn med gennemførelsen,

Or. en

Ændringsforslag 89
Francisco José Millán Mon

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra l

Forslag til beslutning Ændringsforslag

l) at fremme gennemførelsen af 
henstillingerne fra NPT-gennemgangen i 

l) at fremme gennemførelsen af 
henstillingerne fra NPT-gennemgangen i 
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2010, især for at fremme en mere sikker 
verden for alle og for at opnå fred og 
sikkerhed i en verden uden atomvåben; 
yderligere at øge gennemsigtigheden for at 
øge den gensidige tillid, opnå en hurtigere 
og reel proces i retning af nuklear 
nedrustning, at træffe effektive nukleare 
nedrustningsforanstaltninger, der er i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
principper om gennemsigtighed, 
verificering og uigenkaldelighed; at 
tilskynde atomvåbenstaterne til 
regelmæssigt at aflægge rapport om 
gennemførelsen af deres forpligtelser og 
føre tilsyn med gennemførelsen,

2010, især for at fremme en mere sikker 
verden for alle og for at opnå fred og 
sikkerhed i en verden uden atomvåben, når 
vilkårene er opfyldt; yderligere at øge 
gennemsigtigheden for at øge den 
gensidige tillid, opnå en hurtigere og reel 
proces i retning af nuklear nedrustning, at 
træffe effektive nukleare 
nedrustningsforanstaltninger, der er i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
principper om gennemsigtighed, 
verificering og uigenkaldelighed; at 
tilskynde atomvåbenstaterne til 
regelmæssigt at aflægge rapport om 
gennemførelsen af deres forpligtelser og 
føre tilsyn med gennemførelsen,

Or. en

Ændringsforslag 90
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra l a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

la) at støtte det fælles tilsagn fra 
kernevåbenstaterne om at fuldføre den 
fuldstændige afskaffelse af deres 
atomarsenaler, hvilket skal føre til 
atomnedrustning i overensstemmelse med 
forpligtelserne i artikel VI i aftalen om 
ikkespredning af atomvåben,

Or. en

Ændringsforslag 91
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra m
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

m) yderligere at udvikle 
samarbejdskanaler og –mekanismer med 
EU’s eksterne partnere, især USA, på 
området for bekæmpelse af terrorisme,
især med henblik på gennemførelse af 
FN’s globale terrorbekæmpelsesstrategi, 
ved at deltage i G8’s Roma/Lyon—
Gruppe og aktionsgruppen for 
terrorbekæmpelse og ved at styrke de 
relevante globale aftaler; at engagere sig 
mere effektivt med disse partnere på en 
mere struktureret made, både på 
strategisk og praktisk plan; at vise 
lederskab og vise et eksempel ved at 
konsolidere respekten for de 
grundlæggende rettigheder og 
retsstatsprincipperne, som er centrale for 
EU's tilgang til terrorbekæmpelse,

m) at tage initiativ til en særlig konference 
om revision af NPT med henblik på at 
styrke konventionen om nuklear 
sikkerhed, som bør tage ved lære af den 
katastrofale ulykke på Fukushima 
atomkraftværket,

Or. en

Ændringsforslag 92
Barbara Lochbihler

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra m

Forslag til beslutning Ændringsforslag

m) yderligere at udvikle samarbejdskanaler 
og –mekanismer med EU’s eksterne 
partnere, især USA, på området for 
bekæmpelse af terrorisme, især med 
henblik på gennemførelse af FN’s globale 
terrorbekæmpelsesstrategi, ved at deltage i 
G8’s Roma/Lyon—Gruppe og 
aktionsgruppen for terrorbekæmpelse og 
ved at styrke de relevante globale aftaler; at 
engagere sig mere effektivt med disse 
partnere på en mere struktureret made, 
både på strategisk og praktisk plan; at vise 
lederskab og vise et eksempel ved at 
konsolidere respekten for de 

m) yderligere at udvikle samarbejdskanaler 
og –mekanismer med EU’s eksterne 
partnere, på området for bekæmpelse af 
terrorisme og organiseret kriminalitet, 
især med henblik på gennemførelse af 
FN’s globale terrorbekæmpelsesstrategi, 
ved at deltage i G8’s Roma/Lyon—Gruppe 
og aktionsgruppen for terrorbekæmpelse 
og ved at styrke og tilpasse de relevante 
globale aftaler; at engagere sig mere 
effektivt med disse partnere på en mere 
struktureret made, både på strategisk og 
praktisk plan og i denne forbindelse at 
genoverveje behovet for det 
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grundlæggende rettigheder og 
retsstatsprincipperne, som er centrale for 
EU's tilgang til terrorbekæmpelse,

dysfunktionelle FN-terrorlistesystem; at 
vise lederskab og vise et eksempel ved at 
tage aktuelle overtrædelser af 
menneskerettighederne op, herunder fra 
OECD-landes side, i forbindelse med 
behandlingen af terrormistænkte og 
terrorister såsom fortsatte 
ekstraterritoriale fængsler og 
tidsubegrænsede arrestationer uden 
anklage, samt ved at konsolidere respekten 
for de grundlæggende rettigheder og 
retsstatsprincipperne, som er centrale for 
EU's tilgang til terrorbekæmpelse,

Or. en

Ændringsforslag 93
Francisco José Millán Mon

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra m

Forslag til beslutning Ændringsforslag

m) yderligere at udvikle samarbejdskanaler 
og –mekanismer med EU’s eksterne 
partnere, især USA, på området for 
bekæmpelse af terrorisme, især med 
henblik på gennemførelse af FN’s globale 
terrorbekæmpelsesstrategi, ved at deltage i 
G8’s Roma/Lyon—Gruppe og 
aktionsgruppen for terrorbekæmpelse og 
ved at styrke de relevante globale aftaler; at 
engagere sig mere effektivt med disse 
partnere på en mere struktureret made, 
både på strategisk og praktisk plan; at vise 
lederskab og vise et eksempel ved at 
konsolidere respekten for de 
grundlæggende rettigheder og 
retsstatsprincipperne, som er centrale for 
EU's tilgang til terrorbekæmpelse,

m) yderligere at udvikle samarbejdskanaler 
og –mekanismer med EU’s eksterne 
partnere, især USA, på området for 
bekæmpelse af terrorisme, især med 
henblik på gennemførelse af FN’s globale 
terrorbekæmpelsesstrategi, ved at deltage i 
G8’s Roma/Lyon—Gruppe og 
aktionsgruppen for terrorbekæmpelse og 
ved at styrke de relevante globale aftaler og 
ved at intensivere indsatsen for at indgå 
en omfattende konvention om 
international terrorisme; at engagere sig 
mere effektivt med disse partnere på en 
mere struktureret made, både på strategisk 
og praktisk plan; at vise lederskab og vise 
et eksempel ved at konsolidere respekten 
for de grundlæggende rettigheder og 
retsstatsprincipperne, som er centrale for 
EU's tilgang til terrorbekæmpelse,

Or. en
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Ændringsforslag 94
Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra n

Forslag til beslutning Ændringsforslag

n) at leve op til de løfter, der er afgivet på 
topmødet om årtusindudviklingsmålene, 
hvad angår forening af de ressourcer, der er 
nødvendige for at nå målene inden 2015, 
især ved at opfylde EU's forpligtelser i 
forbindelse med offentlig 
udviklingsbistand; at slå kraftigt til lyd for 
en forhøjelse af niveauet for finansiel 
investering for at opfylde 
årtusindudviklingsmålene og hurtigt 
intensivere og gentage vellykkede 
innovative programmer og politikker, der 
tager sigte på generel udvikling og 
økonomisk og social forandring,

n) at leve op til de løfter, der er afgivet på 
topmødet om årtusindudviklingsmålene, 
hvad angår forening af de ressourcer, der er 
nødvendige for at nå målene inden 2015, 
især ved at opfylde EU's forpligtelser i 
forbindelse med offentlig 
udviklingsbistand; at slå kraftigt til lyd for 
en opretholdelse af niveauet for finansiel 
investering for at opfylde 
årtusindudviklingsmålene og hurtigt 
udarbejde og gentage vellykkede 
innovative programmer og politikker, der 
tager sigte på generel udvikling og 
økonomisk og social forandring,

Or. de

Ændringsforslag 95
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra n

Forslag til beslutning Ændringsforslag

n) at leve op til de løfter, der er afgivet på 
topmødet om årtusindudviklingsmålene, 
hvad angår forening af de ressourcer, der er 
nødvendige for at nå målene inden 2015, 
især ved at opfylde EU's forpligtelser i 
forbindelse med offentlig 
udviklingsbistand; at slå kraftigt til lyd for 
en forhøjelse af niveauet for finansiel 
investering for at opfylde 
årtusindudviklingsmålene og hurtigt 
intensivere og gentage vellykkede 

n) at insistere på behovet for at 
harmonisere forskellige FN-organers 
indsatser for bedre at fremme 
effektiviteten i udviklingen og sociale 
spørgsmål i verden; at leve op til de løfter, 
der er afgivet på topmødet om 
årtusindudviklingsmålene, hvad angår 
forening af de ressourcer, der er 
nødvendige for at nå målene inden 2015, 
især ved at opfylde EU's forpligtelser i 
forbindelse med offentlig 



AM\862533DA.doc 59/74 PE462.624v01-00

DA

innovative programmer og politikker, der 
tager sigte på generel udvikling og 
økonomisk og social forandring,

udviklingsbistand; at slå kraftigt til lyd for 
en forhøjelse af niveauet for finansiel 
investering for at opfylde 
årtusindudviklingsmålene og hurtigt 
intensivere og gentage vellykkede 
innovative programmer og politikker, der 
tager sigte på generel udvikling og 
økonomisk og social forandring,

Or. en

Ændringsforslag 96
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra p

Forslag til beslutning Ændringsforslag

p) at sikre, at EU-Udenrigstjenesten er 
velintegreret og koordineret med andre 
internationale organer, regionale 
organisationer og disses arbejde for at 
fremme menneskerettighederne; at sikre, at 
henstillinger, bekymringer og prioriteter, 
som der er givet udtryk for inden for FN-
systemet og andre internationale 
institutioner er fuldt ud og systematisk 
integreret i alle EU’s politikområder og -
instrumenter og navnlig området for 
menneskerettigheder,

p) at sikre, at EU-Udenrigstjenesten er 
velintegreret og koordineret med andre 
internationale organer, regionale 
organisationer og disses arbejde for at 
fremme menneskerettighederne; at sikre, at 
vedtagne henstillinger og resolutioner og 
prioriteter, som der er givet udtryk for 
inden for FN-systemet og andre 
internationale institutioner tages i 
betragtning ved at udvikle EU’s politikker
og instrumenter, navnlig på 
menneskerettighedsområdet,

Or. en

Ændringsforslag 97
Marietje Schaake

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra p

Forslag til beslutning Ændringsforslag

p) at sikre, at EU-Udenrigstjenesten er 
velintegreret og koordineret med andre 

p) at sikre, at EU-Udenrigstjenesten har 
tilstrækkeligt personale og tilstrækkelige 
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internationale organer, regionale 
organisationer og disses arbejde for at 
fremme menneskerettighederne; at sikre, at 
henstillinger, bekymringer og prioriteter, 
som der er givet udtryk for inden for FN-
systemet og andre internationale 
institutioner er fuldt ud og systematisk 
integreret i alle EU’s politikområder og -
instrumenter og navnlig området for 
menneskerettigheder,

ressourcer samt er velintegreret og 
koordineret med andre internationale 
organer, regionale organisationer og disses 
arbejde for at fremme 
menneskerettighederne; at sikre, at 
henstillinger, bekymringer og prioriteter, 
som der er givet udtryk for inden for FN-
systemet og andre internationale 
institutioner er fuldt ud og systematisk 
integreret i alle EU’s politikområder og -
instrumenter og navnlig området for 
menneskerettigheder,

Or. en

Ændringsforslag 98
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra q

Forslag til beslutning Ændringsforslag

q) at forberede og aktivt deltage i 
revisionen af FN’s Menneskerettighedsråd 
og opfølgningen af denne revision; at tage 
fat på Menneskerettighedsrådets evne til at 
klare akutte situationer, der involverer 
alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne, forbedre dets 
kapacitet til at gennemføre eksisterende 
internationale normer og standarder samt 
øge dets rolle som en mekanisme for tidlig 
advarsel og forebyggelse, der er i stand til 
at prioritere og tage fat på de 
tilgrundliggende årsager til 
menneskerettighedskrænkelserne med 
henblik på at forebygge en fornyet eller 
yderligere eskalering af 
menneskerettighedskrænkelser, herunder 
gennem dets støtte til kapacitetsopbygning 
af nationale 
menneskerettighedsinstitutioner; at søge 
metoder til forbedring af 
Menneskerettighedsrådets valgprocedurer 
for at tage fat på spørgsmålet om kvaliteten 

q) fortsat at deltage aktivt i revisionen af 
FN’s Menneskerettighedsråd i New York 
og dens opfølgning; at styrke 
overholdelsen af dets mandat; at tage fat 
på Menneskerettighedsrådets evne til 
fortsat at klare akutte situationer, der 
involverer alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne som i de nylige 
tilfælde med Libyen og Elfenbenskysten, 
forbedre dets kapacitet til at gennemføre 
eksisterende internationale normer og 
standarder samt øge dets rolle som en 
mekanisme for tidlig advarsel og 
forebyggelse, der er i stand til at prioritere 
og tage fat på de tilgrundliggende årsager 
til menneskerettighedskrænkelserne med 
henblik på at forebygge en fornyet eller 
yderligere eskalering af 
menneskerettighedskrænkelser, herunder 
gennem dets støtte til kapacitetsopbygning 
af nationale 
menneskerettighedsinstitutioner; at søge 
metoder til forbedring af 
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af medlemskabet af 
Menneskerettighedsrådet; at udvikle et 
funktionsdygtigt arbejdsforhold mellem 
Menneskerettighedsrådet og Den Tredje 
Komité samt mellem 
Menneskerettighedsrådet og UNHCR,

Menneskerettighedsrådets valgprocedurer 
for at tage fat på spørgsmålet om kvaliteten 
af medlemskabet af 
Menneskerettighedsrådet og kræver i 
denne forbindelse, at regionale gruppers 
mulighed for at præsentere en 
forudbestemt kandidatliste til UNHRC-
medlemskab afskaffes; at udvikle et 
funktionsdygtigt arbejdsforhold mellem 
Menneskerettighedsrådet og Den Tredje 
Komité samt mellem 
Menneskerettighedsrådet og UNHCHR; 
gentager sin holdning, at revisionen bør
bevare uafhængigheden for kontoret for 
FN's højkommissær for 
menneskerettigheder (OHCHR), og er 
modstander af ethvert forsøg på at ændre 
status for OHCHR, som kunne influere 
negativt på finansieringen og dermed på 
dets afhængighed,

Or. en

Ændringsforslag 99
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra q

Forslag til beslutning Ændringsforslag

q) at forberede og aktivt deltage i 
revisionen af FN’s Menneskerettighedsråd 
og opfølgningen af denne revision; at tage 
fat på Menneskerettighedsrådets evne til at 
klare akutte situationer, der involverer 
alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne, forbedre dets 
kapacitet til at gennemføre eksisterende 
internationale normer og standarder samt 
øge dets rolle som en mekanisme for tidlig 
advarsel og forebyggelse, der er i stand til 
at prioritere og tage fat på de 
tilgrundliggende årsager til 
menneskerettighedskrænkelserne med 
henblik på at forebygge en fornyet eller 

q) at fortsætte med at deltage aktivt i 
revisionen af FN’s Menneskerettighedsråd 
og opfølgningen af denne revision; at tage 
fat på Menneskerettighedsrådets evne til at 
klare akutte situationer, der involverer 
alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne, forbedre dets 
kapacitet til at gennemføre eksisterende 
internationale normer og standarder samt 
øge dets rolle som en mekanisme for tidlig 
advarsel og forebyggelse, der er i stand til 
at prioritere og tage fat på de 
tilgrundliggende årsager til 
menneskerettighedskrænkelserne med 
henblik på at forebygge en fornyet eller 
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yderligere eskalering af 
menneskerettighedskrænkelser, herunder 
gennem dets støtte til kapacitetsopbygning 
af nationale 
menneskerettighedsinstitutioner; at søge 
metoder til forbedring af 
Menneskerettighedsrådets valgprocedurer 
for at tage fat på spørgsmålet om kvaliteten 
af medlemskabet af 
Menneskerettighedsrådet; at udvikle et 
funktionsdygtigt arbejdsforhold mellem 
Menneskerettighedsrådet og Den Tredje 
Komité samt mellem 
Menneskerettighedsrådet og UNHCR,

yderligere eskalering af 
menneskerettighedskrænkelser, herunder 
gennem dets støtte til kapacitetsopbygning 
af nationale 
menneskerettighedsinstitutioner; at søge 
metoder til forbedring af 
Menneskerettighedsrådets valgprocedurer 
for at tage fat på spørgsmålet om kvaliteten 
af medlemskabet af 
Menneskerettighedsrådet; at udvikle et 
funktionsdygtigt arbejdsforhold mellem 
Menneskerettighedsrådet og Den Tredje 
Komité samt mellem 
Menneskerettighedsrådet og UNHCR, og 
at tage de voksende tegn på splittelse 
mellem medlemsstaterne med hensyn til 
deres stemmer i Menneskerettighedsrådet 
op;

Or. en

Ændringsforslag 100
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra q

Forslag til beslutning Ændringsforslag

q) at forberede og aktivt deltage i 
revisionen af FN’s Menneskerettighedsråd 
og opfølgningen af denne revision; at tage 
fat på Menneskerettighedsrådets evne til at 
klare akutte situationer, der involverer 
alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne, forbedre dets 
kapacitet til at gennemføre eksisterende 
internationale normer og standarder samt 
øge dets rolle som en mekanisme for tidlig 
advarsel og forebyggelse, der er i stand til 
at prioritere og tage fat på de 
tilgrundliggende årsager til 
menneskerettighedskrænkelserne med 
henblik på at forebygge en fornyet eller 
yderligere eskalering af 
menneskerettighedskrænkelser, herunder 

q) at forberede og aktivt deltage i 
revisionen af FN’s Menneskerettighedsråd 
og opfølgningen af denne revision; at tage 
fat på Menneskerettighedsrådets evne til at 
klare akutte situationer, der involverer 
alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne, forbedre dets 
kapacitet til at gennemføre eksisterende 
internationale normer og standarder samt 
øge dets rolle som en mekanisme for tidlig 
advarsel og forebyggelse, der er i stand til 
at prioritere og tage fat på de 
tilgrundliggende årsager til 
menneskerettighedskrænkelserne med 
henblik på at forebygge en fornyet eller 
yderligere eskalering af 
menneskerettighedskrænkelser, herunder 
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gennem dets støtte til kapacitetsopbygning 
af nationale 
menneskerettighedsinstitutioner; at søge 
metoder til forbedring af 
Menneskerettighedsrådets valgprocedurer 
for at tage fat på spørgsmålet om kvaliteten 
af medlemskabet af 
Menneskerettighedsrådet; at udvikle et 
funktionsdygtigt arbejdsforhold mellem 
Menneskerettighedsrådet og Den Tredje 
Komité samt mellem 
Menneskerettighedsrådet og UNHCR,

gennem dets støtte til kapacitetsopbygning 
af nationale 
menneskerettighedsinstitutioner; at søge 
metoder til forbedring af 
Menneskerettighedsrådets valgprocedurer 
for at tage fat på spørgsmålet om kvaliteten 
af medlemskabet af 
Menneskerettighedsrådet; at udvikle et 
funktionsdygtigt arbejdsforhold mellem 
Menneskerettighedsrådet og Den Tredje 
Komité samt mellem 
Menneskerettighedsrådet og UNHCHR,

Or. en

Ændringsforslag 101
Marietje Schaake

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra q

Forslag til beslutning Ændringsforslag

q) at forberede og aktivt deltage i 
revisionen af FN’s Menneskerettighedsråd 
og opfølgningen af denne revision; at tage 
fat på Menneskerettighedsrådets evne til at 
klare akutte situationer, der involverer 
alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne, forbedre dets 
kapacitet til at gennemføre eksisterende 
internationale normer og standarder samt 
øge dets rolle som en mekanisme for tidlig 
advarsel og forebyggelse, der er i stand til 
at prioritere og tage fat på de 
tilgrundliggende årsager til 
menneskerettighedskrænkelserne med 
henblik på at forebygge en fornyet eller 
yderligere eskalering af 
menneskerettighedskrænkelser, herunder 
gennem dets støtte til kapacitetsopbygning 
af nationale 
menneskerettighedsinstitutioner; at søge 
metoder til forbedring af 
Menneskerettighedsrådets valgprocedurer 
for at tage fat på spørgsmålet om kvaliteten 

q) at forberede og aktivt deltage i 
revisionen af FN’s Menneskerettighedsråd 
og opfølgningen af denne revision; at tage 
fat på Menneskerettighedsrådets evne til at 
klare akutte situationer, der involverer 
alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne, forbedre dets 
kapacitet til at gennemføre eksisterende 
internationale normer og standarder samt 
øge dets rolle som en mekanisme for tidlig 
advarsel og forebyggelse, der er i stand til 
at prioritere og tage fat på de 
tilgrundliggende årsager til 
menneskerettighedskrænkelserne med 
henblik på at forebygge en fornyet eller 
yderligere eskalering af 
menneskerettighedskrænkelser, herunder 
gennem dets støtte til kapacitetsopbygning 
af nationale 
menneskerettighedsinstitutioner; at søge 
metoder til forbedring af 
Menneskerettighedsrådets valgprocedurer 
for at tage fat på spørgsmålet om kvaliteten 
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af medlemskabet af 
Menneskerettighedsrådet; at udvikle et 
funktionsdygtigt arbejdsforhold mellem 
Menneskerettighedsrådet og Den Tredje 
Komité samt mellem 
Menneskerettighedsrådet og UNHCR,

af medlemskabet af 
Menneskerettighedsrådet; at udvikle et 
funktionsdygtigt arbejdsforhold mellem 
Menneskerettighedsrådet og Den Tredje 
Komité samt mellem 
Menneskerettighedsrådet og UNHCR; at 
rose generalforsamlingens beslutning af 
1. marts 2011 om med vedtagelsen af 
GA/11050 at ophæve Libyens medlemskab 
af UNHCR,

Or. en

Ændringsforslag 102
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra q

Forslag til beslutning Ændringsforslag

q) at forberede og aktivt deltage i 
revisionen af FN’s Menneskerettighedsråd 
og opfølgningen af denne revision; at tage 
fat på Menneskerettighedsrådets evne til at 
klare akutte situationer, der involverer 
alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne, forbedre dets 
kapacitet til at gennemføre eksisterende 
internationale normer og standarder samt 
øge dets rolle som en mekanisme for tidlig 
advarsel og forebyggelse, der er i stand til 
at prioritere og tage fat på de 
tilgrundliggende årsager til 
menneskerettighedskrænkelserne med 
henblik på at forebygge en fornyet eller 
yderligere eskalering af 
menneskerettighedskrænkelser, herunder 
gennem dets støtte til kapacitetsopbygning 
af nationale 
menneskerettighedsinstitutioner; at søge 
metoder til forbedring af 
Menneskerettighedsrådets valgprocedurer 
for at tage fat på spørgsmålet om kvaliteten 
af medlemskabet af 
Menneskerettighedsrådet; at udvikle et 

q) at forberede og aktivt deltage i 
revisionen af FN’s Menneskerettighedsråd 
og opfølgningen af denne revision; at tage 
fat på Menneskerettighedsrådets evne til at 
klare akutte situationer, der involverer 
alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne, forbedre dets 
kapacitet til at gennemføre eksisterende 
internationale normer og standarder samt 
øge dets rolle som en mekanisme for tidlig 
advarsel og forebyggelse, der er i stand til 
at prioritere og tage fat på de 
tilgrundliggende årsager til 
menneskerettighedskrænkelserne med 
henblik på at forebygge en fornyet eller 
yderligere eskalering af 
menneskerettighedskrænkelser, herunder 
gennem dets støtte til kapacitetsopbygning 
af nationale 
menneskerettighedsinstitutioner; at søge 
metoder til forbedring af 
Menneskerettighedsrådets valgprocedurer 
for at tage fat på spørgsmålet om kvaliteten 
af medlemskabet af 
Menneskerettighedsrådet; at overveje at 
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funktionsdygtigt arbejdsforhold mellem 
Menneskerettighedsrådet og Den Tredje 
Komité samt mellem 
Menneskerettighedsrådet og UNHCR,

indføre klare kriterier for medlemskab af 
UNHRC for at forhindre lande, hvor der 
sker hyppige og udbredte krænkelser af 
menneskerettighederne, i at blive 
medlemmer af UNHRC; at udvikle et 
funktionsdygtigt arbejdsforhold mellem 
Menneskerettighedsrådet og Den Tredje 
Komité samt mellem 
Menneskerettighedsrådet og UNHCR,

Or. en

Ændringsforslag 103
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra q a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

qa) at iværksætte intensive bestræbelser 
for at gøre UNHRC til en mekanisme for 
tidlig advarsel og forebyggelse i stedet for 
et rent reaktivt organ, og at der kan 
anvendes særlige procedurer til dette 
formål,

Or. en

Ændringsforslag 104
Boris Zala, Marek Siwiec

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra q a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

qa) at finde frem til en fælles holdning 
forud for revisionskonferencen i Durban 
(Durban 3), som finder sted i september 
2011, for at vise medlemsstaternes vilje og 
evne til at "tale med én stemme" i globale 
fora, gøre EU's indflydelse inden for FN 
gældende og bekræfte dets engagement 
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for at bekæmpe racisme, fremmedhad og 
snæversynethed på en afbalanceret og 
ikkediskriminerende måde,

Or. en

Ændringsforslag 105
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra r

Forslag til beslutning Ændringsforslag

r) at fortsætte sine bestræbelser i FN’s 
Generalforsamlings Tredje Komité om en 
lang række resolutioner, især om 
opfordringen til indførelse af et 
moratorium for brug af dødsstraf, der har 
fået støtte fra flere lande, om barnets 
rettigheder, religiøs intolerance og om
afskaffelse af tortur,

r) at fortsætte sine bestræbelser i FN’s 
Generalforsamlings Tredje Komité om en 
lang række resolutioner, især om 
opfordringen til indførelse af et 
moratorium for brug af dødsstraf, der har 
fået støtte fra flere lande, endvidere om 
barnets rettigheder, nationale og sproglige 
mindretal, religiøs intolerance samt
afskaffelse af tortur,

Or. en

Ændringsforslag 106
Marietje Schaake

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra r

Forslag til beslutning Ændringsforslag

r) at fortsætte sine bestræbelser i FN’s 
Generalforsamlings Tredje Komité om en 
lang række resolutioner, især om 
opfordringen til indførelse af et 
moratorium for brug af dødsstraf, der har 
fået støtte fra flere lande, om barnets 
rettigheder, religiøs intolerance og om
afskaffelse af tortur,

r) at fortsætte sine bestræbelser i FN’s 
Generalforsamlings Tredje Komité om en 
lang række resolutioner, især om 
opfordringen til indførelse af et 
moratorium for brug af dødsstraf, der har 
fået støtte fra flere lande, om barnets 
rettigheder, ytrings- og pressefrihed, 
religiøs intolerance, afskaffelse af tortur og 
landespecifikke resolutioner om 
Burma/Myanmar, Nordkorea og Iran,
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Or. en

Ændringsforslag 107
Barbara Lochbihler

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra r

Forslag til beslutning Ændringsforslag

r) at fortsætte sine bestræbelser i FN’s 
Generalforsamlings Tredje Komité om en 
lang række resolutioner, især om 
opfordringen til indførelse af et 
moratorium for brug af dødsstraf, der har 
fået støtte fra flere lande, om barnets 
rettigheder, religiøs intolerance og om 
afskaffelse af tortur,

r) at fortsætte sine bestræbelser i FN’s 
Generalforsamlings Tredje Komité om en 
lang række resolutioner, især om 
opfordringen til indførelse af et 
moratorium for brug af dødsstraf, der har 
fået støtte fra flere lande, om barnets 
rettigheder og religiøs intolerance; at støtte 
alle bestræbelser for at afskaffe tortur; 
især at tilskynde til vedtagelse af den 
frivillige protokol om FN's konvention om 
tortur og om afskaffelse af tortur,

Or. en

Ændringsforslag 108
Laima Liucija Andrikienė

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra r a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ra) at fortsætte de internationale 
bestræbelser for at sikre, at alle 
menneskerettigheder bliver betragtet som 
universelle, udelelige og forbundne; i 
denne forbindelse at gøre en indsats for at 
standse brugen af det udefinerede begreb 
"menneskehedens traditionelle værdier", 
som kan undergrave de normer, der er 
fastsat i den internationale lovgivning om 
menneskerettigheder, og kunne føre til 
uacceptabel retfærdiggørelse af 
overtrædelser af menneskerettighederne, 
som er et resultat af traditionelle værdier, 
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normer eller praksis,

Or. en

Ændringsforslag 109
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra s

Forslag til beslutning Ændringsforslag

s) at støtte kapaciteten, ansvaret og 
effektiviteten af UNIFEM, så den kan 
koordinere relevante aktiviteter mere 
effektivt, at indarbejde kønsaspektet i alle 
FN's politikker og skabe institutionel 
sammenhæng/synergi; at koncentrere 
bestræbelserne, også ved at bidrage til 
bedre strategisk planlægning, på 
gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds 
resolution nr. 1325, navnlig hvad angår 
kvinders tilstedeværelse i 
fredsforhandlinger, hvorved de får 
mulighed til at blive mæglere, øge deres 
kvalifikationer, og de får mere indflydelse 
som beslutningstagere – og generelt 
sammenføje kvinder og udvikling,

s) gennem særlige budgetmidler at støtte 
finansieringen og kapaciteten, ansvaret og 
effektiviteten af UNIFEM, så den kan 
koordinere relevante aktiviteter mere 
effektivt, at indarbejde kønsaspektet i alle 
FN's politikker og skabe institutionel 
sammenhæng/synergi; at koncentrere 
bestræbelserne, også ved at bidrage til 
bedre strategisk planlægning, på 
gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds 
resolution nr. 1325, navnlig hvad angår 
kvinders tilstedeværelse i 
fredsforhandlinger, hvorved de får 
mulighed til at blive mæglere, øge deres 
kvalifikationer, og de får mere indflydelse 
som beslutningstagere – og generelt 
sammenføje kvinder og udvikling,

Or. en

Ændringsforslag 110
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra s a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

sa) at definere en strategi over for lande, 
som nægter at samarbejde fuldt ud med 
FN's mekanismer og give adgang for 
FN's uafhængige eksperter og særlige 
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rapportører, hvorved de ville give dem 
fuld adgang til deres område og undlade 
at genere deres arbejde; at arbejde for at 
opretholde de særlige procedurers 
uafhængighed,

Or. en

Ændringsforslag 111
Nicole Sinclaire

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra s a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

sa) at give højeste politiske og 
diplomatiske prioritet og tilsvarende yde 
den bedste støtte gennem de forskellige 
bilaterale og multilaterale fora, hvor EU 
er en aktiv partner, til alle initiativer, der 
sigter mod:
- at indføre et verdensomspændende 
moratorium for kvindelig omskæring
- at afkriminalisere homoseksualitet i hele 
verden,

Or. en

Ændringsforslag 112
Barbara Lochbihler

Forslag til beslutning
Punkt 1 – afsnit 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Klimaforandringer Miljø og klimaforandringer

Or. en
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Ændringsforslag 113
Barbara Lochbihler

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra - t a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ta) at anerkende behovet for at overgå til 
en bæredygtig, ressource- og 
energieffektiv postkulstofverden uden 
atomenergi,

Or. en

Ændringsforslag 114
Barbara Lochbihler

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra t

Forslag til beslutning Ændringsforslag

t) at udøve lederskab på området for global 
klimastyring og internationalt samarbejde 
om klimaændring, at fokusere på et stærkt 
politisk engagement med tredjelande og 
yderligere at udvikle en dialog med andre 
nøgleaktører, såsom USA, Rusland, de nye 
magter (Kina, Brasilien, Indien) og 
udviklingslande, eftersom klimaændring er 
blevet et centralt element i de 
internationale forbindelser og en betydelig 
trussel imod opnåelsen af 
årtusindudviklingsmålene; at skabe et 
solidt fundament for de kommende 
forhandlinger, der vil finde sted sidst i 
2011 i Sydafrika (COP17); at samarbejde 
mere strategisk og være mere lydhør over 
for tredjelandes behov; at bidrage til en 
institutionel arkitektur, der omfatter alle 
parter, er gennemsigtig og retfærdig og 
sikrer ligelig repræsentation af både 
udviklede lande og udviklingslande i 
relevante styrende organer,

t) at udøve lederskab på området for global 
klimastyring og internationalt samarbejde 
om klimaændring, at fokusere på et stærkt 
politisk engagement med tredjelande og 
yderligere at udvikle en dialog med andre 
nøgleaktører, såsom USA, Rusland, de nye 
magter (Kina, Brasilien, Indien) og 
udviklingslande, eftersom klimaændring er 
blevet et centralt element i de 
internationale forbindelser og en betydelig 
trussel imod opnåelsen af 
årtusindudviklingsmålene; at skabe et 
solidt fundament for de kommende 
forhandlinger, der vil finde sted sidst i 
2011 i Sydafrika (COP17); at indlede en 
debat om en juridisk definition af 
begrebet "klimaflygtning", som henviser 
til mennesker, der er tvunget til at forlade 
deres hjem og søge tilflugt i udlandet som 
følge af klimaforandringer, og som endnu 
ikke er anerkendt i international 
lovgivning eller i nogen juridisk bindende 
international aftale; at samarbejde mere 
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strategisk og være mere lydhør over for 
tredjelandes behov; at bidrage til en 
institutionel arkitektur, der omfatter alle 
parter, er gennemsigtig og retfærdig og 
sikrer ligelig repræsentation af både 
udviklede lande og udviklingslande i 
relevante styrende organer,

Or. en

Ændringsforslag 115
Jo Leinen

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra t

Forslag til beslutning Ændringsforslag

t) at udøve lederskab på området for global 
klimastyring og internationalt samarbejde 
om klimaændring, at fokusere på et stærkt 
politisk engagement med tredjelande og 
yderligere at udvikle en dialog med andre 
nøgleaktører, såsom USA, Rusland, de nye 
magter (Kina, Brasilien, Indien) og 
udviklingslande, eftersom klimaændring er 
blevet et centralt element i de 
internationale forbindelser og en betydelig 
trussel imod opnåelsen af 
årtusindudviklingsmålene; at skabe et 
solidt fundament for de kommende 
forhandlinger, der vil finde sted sidst i 
2011 i Sydafrika (COP17); at samarbejde 
mere strategisk og være mere lydhør over 
for tredjelandes behov; at bidrage til en 
institutionel arkitektur, der omfatter alle 
parter, er gennemsigtig og retfærdig og 
sikrer ligelig repræsentation af både 
udviklede lande og udviklingslande i 
relevante styrende organer,

t) at udøve lederskab på området for global 
klimastyring og internationalt samarbejde 
om klimaændring, at fokusere på et stærkt 
politisk engagement med tredjelande og 
yderligere at udvikle en dialog med andre 
nøgleaktører, såsom USA, Rusland, de nye 
magter (Kina, Brasilien, Indien) og 
udviklingslande, eftersom klimaændring er 
blevet et centralt element i de 
internationale forbindelser og en betydelig 
trussel imod opnåelsen af 
årtusindudviklingsmålene; at skabe et 
solidt fundament for de kommende 
forhandlinger, der vil finde sted sidst i 
2011 i Sydafrika (COP17) på grundlag af 
de gode fremskridt, der blev opnået på 
COP16 i Cancun og med det 
utilfredsstillende resultat af COP15 i 
København i erindring; at samarbejde 
mere strategisk og være mere lydhør over 
for tredjelandes behov og samtidig udvikle 
EU-Udenrigstjenestens evne til at opbygge 
et klimadiplomati yderligere; at bidrage til 
en institutionel arkitektur, der omfatter alle 
parter, er gennemsigtig og retfærdig og 
sikrer ligelig repræsentation af både 
udviklede lande og udviklingslande i 
relevante styrende organer,
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Or. en

Ændringsforslag 116
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra t a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ta) at fremme en officiel, juridisk 
legitimering af begrebet "klimaflygtning" 
- som betegner mennesker, der er tvunget 
til at forlade deres hjem og søge tilflugt i 
udlandet som følge af klimaforandringer -
som endnu ikke er anerkendt i 
international lovgivning eller i nogen 
juridisk bindende international 
konvention gennem princippet om staters 
forpligtelse til at sikre 
menneskerettighedernes overholdelse for 
alle i tilfælde af katastrofer; at støtte en 
aktiv deltagelse fra Kommissionens side i 
den igangværende debat om huller i 
beskyttelsen og reaktioner, som blev 
lanceret af FN's Flygningehøjkommissær 
i forbindelse med "High Commissioner's 
Dialogue on Protection Challenges" fra 
2010, og som sigter mod en forbedring af 
den eksisterende internationale 
beskyttelsesramme for fordrevne og 
statsløse personer;

Or. en

Ændringsforslag 117
Jo Leinen

Forslag til beslutning
Punkt 1 – afsnit 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Afsluttende anbefalinger Borgerrepræsentation og globalt 
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demokrati

Or. en

Ændringsforslag 118
Kinga Gál

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra u

Forslag til beslutning Ændringsforslag

u) at fremme en debat om emnet 
parlamenters og regionalforsamlingers 
rolle i FN-systemet, som forventes at 
komme på dagsordenen for FN's 
Sikkerhedsråds 66. Samling, og at fremme 
udvekslingen om globale spørgsmål 
mellem regeringer og parlamenter,

u) at fremme en debat om emnet 
parlamenters og regionalforsamlingers 
rolle i FN-systemet, som forventes at 
komme på dagsordenen for FN's 
Sikkerhedsråds 66. Samling, samt om 
emnet oprettelse af en parlamentarisk 
forsamling under FN; endvidere at 
fremme udvekslingen om globale 
spørgsmål mellem regeringer og 
parlamenter,

Or. en

Ændringsforslag 119
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra u

Forslag til beslutning Ændringsforslag

u) at fremme en debat om emnet 
parlamenters og regionalforsamlingers 
rolle i FN-systemet, som forventes at 
komme på dagsordenen for FN's 
Sikkerhedsråds 66. Samling, og at fremme 
udvekslingen om globale spørgsmål 
mellem regeringer og parlamenter,

u) at fremme en debat om emnet 
parlamenters og regionalforsamlingers 
rolle i FN-systemet, som forventes at 
komme på dagsordenen for FN's 
Sikkerhedsråds 66. Samling, og at fremme 
udvekslingen om globale spørgsmål 
mellem regeringer og parlamenter; at støtte 
initiativet til at oprette et 
verdensparlament valgt af verdens 
befolkning, som blev foreslået på det 
sociale verdensforum i Dakar i Senegal,
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Or. en

Ændringsforslag 120
Jo Leinen, Elmar Brok, Alexander Alvaro, Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra u a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ua) at arbejde for oprettelse af en 
parlamentarisk forsamling under FN-
systemet (UNPA) med henblik på at gøre 
den globale styring mere demokratisk og 
øge den demokratiske ansvarlighed og 
gennemsigtigheden og forbedre 
muligheden for borgernes deltagelse i 
FN's aktiviteter, idet det anerkendes, at 
UNPA ville være et supplement til de 
eksisterende organer, herunder Den 
Interparlamentariske Union,

Or. en


