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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over de voornaamste 
aspecten en fundamentele keuzen van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB) in 2009, aan het Parlement gepresenteerd overeenkomstig deel 
II, sub G, punt 43 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006
(2010/2124(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over de voornaamste 
aspecten en fundamentele keuzen van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB) in 2009, aan het Parlement gepresenteerd overeenkomstig deel 
II, sub G, punt 43, van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 20061,

– gelet op het bovenvermelde Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 19 februari 20092 en 10 maart 20103, over de 
GBVB-jaarverslagen voor respectievelijk 2007 en 2008,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 juli 20104 over de Europese dienst voor extern 
optreden,

– gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over politieke 
verantwoordingsplicht5,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 16 september 2010 betreffende de externe 
betrekkingen van de EU,

– gelet op artikel 119, lid 1 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de 
Begrotingscommissie (A7-0000/2010),

A. overwegende dat de EU haar doelstellingen op het gebied van buitenlands beleid verder 
dient uit te werken en haar waarden en belangen wereldwijd dient uit te dragen met als 
overkoepelende doelstelling een bijdrage te leveren aan vrede, veiligheid, solidariteit, de 
bescherming van de mensenrechten, multilateralisme en wederzijds respect tussen naties, 
vrije en eerlijke handel en de uitbanning van armoede,

B. overwegende dat het Verdrag van Lissabon een nieuwe dimensie heeft toegevoegd aan het 

                                               
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
2 PB C 76 E van 25.3.2010, blz. 54.
3 Aangenomen teksten, P7_TA (2010)0060.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0280.
5 Ibid. bijlage II.
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externe optreden van de Unie en een grote rol zal spelen in de versterking van de 
samenhang, consistentie en effectiviteit van het buitenlands beleid van de EU,

C. overwegende dat het Verdrag van Lissabon de EU in haar buitenlands beleid een nieuwe 
impuls geeft, met name om een internationale rol op zich te nemen die aansluit bij haar 
prominente economische positie en haar ambities, en om zichzelf zodanig te organiseren 
dat zij een doeltreffende wereldspeler is die in staat is te delen in de verantwoordelijkheid 
voor de wereldwijde veiligheid en het voortouw te nemen in het formuleren van 
gemeenschappelijke antwoorden op gemeenschappelijke uitdagingen,

D. overwegende dat dit nieuwe momentum in het externe optreden van de Unie tevens vereist 
dat de EU strategischer te werk gaat om haar invloed op internationaal niveau te doen 
gelden; overwegende dat het vermogen van de EU om de internationale orde te 
beïnvloeden niet alleen afhangt van de samenhang tussen haar beleidsinstrumenten, 
actoren en instellingen, maar ook van een werkelijk strategische opvatting van het 
buitenlands beleid van de EU, die alle lidstaten op één lijn moet brengen wat betreft de 
prioriteiten en doelen teneinde in de internationale arena te spreken met één krachtige 
stem,

E. overwegende dat zich momenteel een ingrijpende transformatie van de internationale orde 
voltrekt, die de EU uitdaagt zich actiever op te stellen in haar betrekkingen met bestaande 
en opkomende wereldmachten, evenals met bilaterale en multilaterale partners, teneinde 
aan te sturen op effectieve oplossingen voor problemen die zowel Europese burgers als de 
wereld in zijn geheel treffen,

F. overwegende dat het nieuwe momentum ook vertaald moet worden in een nieuw 
paradigma voor de strategische partnerschappen van de EU, zowel de nieuwe als de oude, 
dat gebaseerd is op wederzijdse voordelen en belangen,

G. overwegende dat het van essentieel belang is dat parlementair toezicht wordt uitgeoefend 
op het buitenlands beleid van de EU opdat externe acties van de Unie door haar burgers 
worden begrepen en gesteund; overwegende dat het Europees Parlement en de nationale 
parlementen samen dienen te bepalen hoe binnen de Unie een efficiënte en regelmatige 
samenwerking tussen de verschillende parlementen kan worden georganiseerd en 
gestimuleerd, in overeenstemming met de artikelen 9 en 10 van Protocol 1 bij het Verdrag 
van Lissabon,

Het jaarverslag 2009 van de Raad over het GBVB

1. verwelkomt het jaarverslag van de Raad en prijst de transparante, thematische structuur 
ervan, die een helder overzicht biedt over beleidsmaatregelen en acties in het kader van 
het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid; verwelkomt tevens de ambitie 
van de Raad meer nadruk en aandacht te geven aan de regionale context van conflicten en 
geschillen, betreurt echter dat in het verslag niet wordt aangegeven hoe deze conflicten en 
geschillen mogelijk kunnen worden opgelost;

2. roept de Raad op de reikwijdte van het GBVB-jaarverslag niet te beperken tot een 
beschrijving van activiteiten in het kader van het GBVB; meent dat het verslag meer dient 
te zijn dan een opsomming van gebeurtenissen en ontwikkelingen per land;
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3. is van mening dat de jaarlijkse rapportage over het GBVB gebruik moet maken van het 
nieuwe momentum dat gecreëerd is door het Verdrag van Lissabon en moet dienen als 
instrument voor een versterkte interinstitutionele dialoog, in het bijzonder door de 
tenuitvoerlegging van een strategie voor het buitenlands beleid van de EU te bespreken, 
de effectiviteit ervan te evalueren en aan te geven in welke richting zij zich zou moeten 
ontwikkelen;

Handhaving van het Verdrag van Lissabon

4. herhaalt zijn standpunt dat voor het buitenlands beleid van de Unie een consistente 
strategie moet worden ontwikkeld, die stoelt op de doelstellingen en beginselen zoals 
neergelegd in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en die een 
duidelijke afbakening van de gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidsbelangen 
van de EU dient te bevatten; verzoekt de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger de 
relevante organen van het Parlement hier volledig bij te betrekken;

5. benadrukt dat gestreefd moet worden naar samenhang tussen het optreden van de 
Europese dienst voor extern optreden (EDEO), de lidstaten en de Commissie, dat de 
synergieën tussen de EU en de lidstaten moeten worden verbeterd en dat er intensievere 
coördinatie moet plaatsvinden tussen de institutionele actoren, zodat alle relevante 
instrumenten en beleidsmaatregelen beter worden geïntegreerd en de Unie ten aanzien van 
belangrijke politieke kwesties één enkele boodschap over het voetlicht brengt; acht het 
van essentieel belang dat op alle niveaus wordt samengewerkt tussen de EDEO en de 
desbetreffende Commissiediensten om vorm te geven aan een strategische benadering van 
onze buurlanden, kandidaat-lidstaten en partnerlanden die uitzicht hebben op EU-
lidmaatschap, alsmede van beleidsterreinen zoals handel, ontwikkeling, energiezekerheid 
en justitie en binnenlandse zaken;

6. verwacht dat de EDEO door nauwere coördinatie tussen het GBVB en extern beleid 
bijdraagt aan een versterking van de rol en de invloed van de EU op het wereldtoneel en 
haar helpt haar belangen en waarden efficiënter uit te dragen op een wijze die past bij haar 
huidige economische en handelspositie;

7. merkt evenwel op dat de oprichting van de EDEO alleen niet toereikend is om een 
volledige samenhang en consistentie van het EU-buitenlandbeleid te verwezenlijken, maar 
dat de lidstaten daartoe ook hun uiteenlopende opvattingen over belangrijke kwesties op 
het gebied van buitenlands beleid met elkaar in overeenstemming moeten brengen; acht 
het in dit verband van essentieel belang dat de EU-landen niet alleen een 
gemeenschappelijke strategie voor buitenlands en veiligheidsbeleid overeenkomen, maar 
er tevens voor zorgen dat hun nationale beleidsbeslissingen EU-standpunten 
ondersteunen;

8. wijst er met nadruk op dat de speciale vertegenwoordigers van de EU (SVEU's) globaal 
gesproken tot taak zouden moeten hebben het beleid van de EU in regio's die gekenmerkt 
worden door specifieke strategische of veiligheidsbelangen van de EU en waar de EU 
voortdurend aanwezig en zichtbaar moet zijn, te vertegenwoordigen en coördineren; hecht 
belang aan nauwe samenwerking tussen de SVEU's en de desbetreffende 
EDEO-afdelingen en is de mening toegedaan dat belangrijke thematische kwesties, die 
voorheen onder de verantwoordelijkheid van persoonlijke vertegenwoordigers vielen, 
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opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden en dat voorstellen moeten worden 
gedaan om deze rol over te dragen aan hoge EDEO-ambtenaren of SVEU's; acht het 
essentieel dat de afbakening van de rol en de mandaten van SVEU's afhankelijk wordt 
gemaakt van voorafgaande raadpleging van het Parlement en dat, overeenkomstig artikel 
36, lid 1 van het VEU, voorstellen ter tafel worden gelegd over de procedures en 
mandaten van de briefings en verslagen die door de SVEU's ter beschikking moeten 
worden gesteld aan het Parlement;

9. brengt in herinnering dat het Parlement op grond van het Verdrag geraadpleegd dient te 
worden in aangelegenheden die het GBVB en het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) betreffen, dat zijn opvattingen naar behoren in aanmerking dienen 
te worden genomen en dat het aanbevelingen kan doen; roept de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger op de raadplegings- en verslagleggingstaken die tot dusver door de 
Commissie en de Raad zijn verricht op het gebied van extern optreden te consolideren; 
verwacht dat het recht van het Parlement democratisch toezicht uit te oefenen op de 
strategische programmering van de instrumenten van de EU voor externe steun zal 
worden versterkt;

10. herhaalt zijn standpunt dat het Parlement, overeenkomstig artikel 218, lid 10 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), ten volle geïnformeerd 
moet worden in de beginfase, de onderhandelingsfase en de eindfase van de procedure die 
uitmondt in de sluiting van internationale overeenkomsten; verwacht dat de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger gedurende de gehele procedure alle relevante 
informatie over de onderhandelingen verstrekt, met inbegrip van 
onderhandelingsrichtsnoeren en ontwerpteksten voor onderhandelingen, en brengt in 
herinnering dat de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger zich in de verklaring over 
politieke verantwoordingsplicht ertoe heeft verbonden de bepalingen van de 
kaderovereenkomst inzake internationale overeenkomsten toe te passen op vertrouwelijke 
GBVB-documenten; roept op tot het vaststellen van een efficiënte werkwijze die recht 
doet aan zowel de bevoegdheden van het Parlement als de noodzakelijke mate van 
vertrouwelijkheid; meent dat een alomvattende overeenkomst tussen alle instellingen, die 
alle EU-organen omvat, noodzakelijk is om de toegang van de leden van het Parlement tot 
vertrouwelijke documenten te regelen;

11. benadrukt dat het herziene Interinstitutioneel Akkoord van 2006 betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer voor meer transparantie in de 
begrotingsprocedure van het GBVB moet zorgen en oog moet hebben voor de 
informatiebehoeften van de begrotingsautoriteit, zodat deze regelmatig informatie 
ontvangt en volledig op de hoogte is van de achtergrond, de context en de financiële 
gevolgen van politieke besluiten op dit beleidsterrein; meent dat het Europees Parlement
naar behoren moet worden geïnformeerd voordat mandaten en strategieën op 
GBVB-gebied worden vastgesteld; begroet de steun die de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger heeft betuigd aan het voorstel om alle belangrijke GVDB-missies 
afzonderlijk te vermelden in de begroting; benadrukt nogmaals dat om de democratische 
legitimiteit van het GBVB te vergroten, de bevoegde organen van het Parlement 
geraadpleegd moeten worden voordat GVDB-missies van start gaan, en dat zij op 
passende wijze controle moeten kunnen uitoefenen, met name op missies die in het kader 
van het GBVB worden uitgevoerd;
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12. is van mening dat naast regelmatig plaatsvindende gezamenlijke informatiebijeenkomsten 
over het GBVB extra vergaderingen gehouden moeten worden als er behoefte aan het 
geven van informatie vooraf; stelt in dit verband voor dat de vergaderingen ook ten doel 
moeten hebben belangrijke strategische en politiek-militaire lessen te leren, zodat de 
planning en het beheer van toekomstige missies verbeterd kan worden en kan worden 
vooruitgelopen op toekomstige behoeften; herinnert er voorts aan dat het Parlement het 
recht heeft geraadpleegd te worden en dat het op passende wijze in kennis gesteld moet 
worden van dringende financieringsregelingen voor initiatieven in het kader van het 
GBVB, conform artikel 41, lid 3 van het VEU;

Voornaamste thematische GBVB-kwesties

13. benadrukt dat GVDB-acties onderdeel moeten vormen van een alomvattend beleid dat 
gericht is op landen en regio's die zich in een crisis bevinden; onderstreept voorts dat er 
een accentverschuiving moet plaatsvinden van de huidige nadruk op een geslaagde inzet 
van GVDB-missies naar grotere aandacht voor hun geslaagde uitvoering en blijvende 
impact ter plaatse;

14. benadrukt dat er behoefte is aan een optimale coördinatie tussen EU-optreden na rampen 
en andere EU-instrumenten – zoals civiele of militaire missies in het kader van het GVDB 
– die reeds ter plaatse worden ingezet of die na een ramp kunnen worden opgezet; meent 
dat een strikt onderscheid tussen militaire en civiele crisisbeheeroperaties niet zozeer 
gebaseerd is op de realiteit ter plaatse, als wel op achterhaalde institutionele patronen en 
benadrukt daarom dat op crises gereageerd moet worden met een combinatie van militaire 
en civiele instrumenten;

15. beschouwt het als een strategische prioriteit van de EU partnerschappen op het gebied van 
internationaal crisisbeheer te versterken en de dialoog met andere grote actoren – zoals de 
VN, de NAVO, de Afrikaanse Unie (AU) en de OVSE, maar ook derde landen als de VS, 
Turkije, Noorwegen en Canada – te intensiveren, alsmede acties te synchroniseren, 
informatie uit te wisselen en middelen te delen met betrekking tot vredeshandhaving en 
-opbouw, met inbegrip van samenwerking ten behoeve van crisisbeheer en met name 
maritieme veiligheid en terrorismebestrijding in het kader van het internationaal recht;

16. onderstreept dat het nodig is te voorkomen dat de EU voor haar energievoorraden 
afhankelijk wordt van derde landen, hetgeen de onafhankelijkheid van het buitenlands 
beleid van de EU zou ondermijnen; wijst eens te meer op de dringende noodzaak als 
antwoord op de energieproblematiek te komen met een gemeenschappelijk Europees 
extern energiebeleid, dat gebaseerd is op de diversificatie van energieleveranciers; 
verzoekt de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger in dit verband vastberaden gevolg te 
geven aan de aanbevelingen van het Parlement voor de ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door bevordering van de cohesie van de EU in een 
constructieve dialoog met de energieleveranciers, met name met Rusland, en met 
doorvoerlanden; 

17. onderstreept nogmaals dat de EU haar mondiale leiderspositie op het gebied van 
klimaatbeleid moet versterken, en verder tot een dialoog moet komen met andere 
belangrijke actoren, zoals de opkomende wereldmachten (China, Brazilië, India), Rusland, 
de Verenigde Staten en de ontwikkelingslanden, aangezien de klimaatverandering is 
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uitgegroeid tot een essentiële factor in de internationale betrekkingen;

18. is van mening dat het Europees buitenlands beleid, met het oog op consistentie, het 
bevorderen van democratie een absolute prioriteit moet geven, aangezien een 
democratische samenleving immers de basis voor de handhaving van mensenrechten is; 
gelooft dat de nieuwe institutionele structuur van de EU, en met name de EDEO en zijn 
speciaal voor dit aandachtsgebied opgezette afdeling, de kans biedt om de coherentie en 
effectiviteit van de EU op dit terrein te versterken; herinnert nogmaals aan de 
vastbeslotenheid en langdurige inspanningen waarmee het Europees Parlement opkomt 
voor mensenrechten en democratie in de wereld door middel van bilaterale betrekkingen 
met derde landen en actieve deelname aan internationale fora, en ook door ondersteuning 
van internationale en plaatselijke maatschappelijke organisaties;

Voornaamste geografische prioriteiten van het GBVB

Multilaterale diplomatie, internationale organisaties

19. benadrukt dat effectief multilateralisme de doorslaggevende strategische prioriteit voor de 
Unie dient te zijn en dat de EU in dit verband in de internationale samenwerking het 
voortouw moet nemen, internationale consensus moet helpen bereiken en wereldwijde 
maatregelen moet bevorderen; onderstreept dat het urgent is over te gaan tot de aanpak 
van mondiale vraagstukken die de burgers van de EU zorgen baren, zoals terrorisme, 
georganiseerde misdaad, energiezekerheid, klimaatverandering, het bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MOD) en de uitbanning van armoede, non-
proliferatie van massavernietigingswapens en ontwapening, migratiebeheer en de 
bevordering van de mensenrechten en burgerlijke vrijheden; stelt zich op het standpunt dat 
de EU, om binnen de VN met één krachtige stem te kunnen spreken over mondiale 
vraagstukken, als een vanzelfsprekend gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon extra rechten binnen de VN zou moeten krijgen, ook al behoudt zij haar 
waarnemersstatus; roept de EU op haar strategie en tactieken voor overleg met de 
VN-leden te verbeteren, onder meer door heldere uitleg te geven over de aard van de EU 
en over de wijze waarin zij verschilt van andere regionale organisaties als gevolg van haar 
op verdragen gebaseerde bevoegdheden; doet de aanbeveling de kwestie van de rechten 
van de EU bij de VN hoog op de agenda voor bilaterale en multilaterale topconferenties 
met strategische partners te plaatsen; acht het van essentieel belang in gesprek te treden 
met de strategische partners van de EU om tot oplossingen te komen voor grote regionale 
en mondiale problemen; doet voorts de aanbeveling strategische partnerschappen van een 
multilaterale dimensie te voorzien door mondiale vraagstukken op te nemen op de 
agenda's van haar bilaterale en multilaterale topconferenties;

20. is van mening dat de EU de aanneming van het nieuwe strategisch concept van de NAVO 
moet benutten om haar partnerschap met de NAVO te versterken, rekening houdend met 
de ontwikkeling van het buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid van de EU; wijst op 
de noodzaak pragmatische oplossingen te vinden voor de problemen die de ontwikkeling 
van nauwere samenwerking tussen de EU en de NAVO in de weg staan – met name de 
geschilpunten tussen Cyprus en Turkije – aangezien het van belang is dat de huidige 
troepen en capaciteiten die beide organisaties in hoge mate met elkaar delen, zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet;
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21. erkent dat de OVSE versterking behoeft en dat haar waarden herbevestigd moeten 
worden; is er stellig van overtuigd dat de EU een effectieve bijdrage dient te leveren aan 
de taak om de OVSE te versterken, onder andere door erop toe te zien dat het proces niet 
resulteert in een verzwakking van een van de drie dimensies van deze organisatie (de 
politiek-militaire dimensie, de economische en milieudimensie, en de humanitaire 
dimensie); onderstreept dat de EU er ook de aandacht op moet vestigen dat het Korfoe-
proces moet worden voortgezet en dat regelmatig bijeenkomsten op hoog niveau worden 
gehouden om zo politieke ruggensteun te geven aan de activiteiten van de OVSE en hun 
zichtbaarheid te vergroten;

Trans-Atlantische betrekkingen

22. onderstreept dat het buitenlands beleid van de EU zorgvuldig en voortdurend moet 
worden afgestemd met de nauwste bondgenoot en strategische partner van de EU, de VS, 
met het oog op een gezamenlijke aanpak van mondiaal bestuur en uitdagingen als 
non-proliferatie van kernwapens en terrorisme; roept de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger op nauw met de VS samen te werken en synergieën te ontwikkelen om 
stabiliteit en veiligheid op het Europese continent te waarborgen, onder meer op basis van 
samenwerking met Rusland, en ten aanzien van de stabiliteit in het grotere 
Midden-Oosten, Iran, Afghanistan en Pakistan;

Westelijke Balkan

23. vestigt de aandacht op het Europese perspectief van alle landen van de Westelijke Balkan 
en onderstreept het belang van een onophoudelijke toewijding aan het proces, zowel van 
de landen in deze regio als van de EU; 

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd over 
de ernstige problemen en de inbreuken op de kieswetgeving die zich tijdens de recente 
verkiezingen in verschillende gemeenten hebben voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het democratiseringsproces in Kosovo; verzoekt de regering 
van Kosovo de procedures voor toekomstige verkiezingen te verbeteren, teneinde de 
democratische rechten van de burgers van Kosovo te waarborgen en de Europese 
vooruitzichten van het land te verbeteren; dringt erop aan dat de geplande besprekingen 
tussen Kosovo en Servië onverwijld van start gaan, met de steun van de EU, en benadrukt 
dat zij een enorm potentieel hebben om een bijdrage te leveren aan de stabiliteit in Kosovo 
en aan verbetering van de situatie voor de plaatselijke bevolking, onder meer wat betreft 
de eerbiediging van de rechtsstaat in het noorden van het land; wijst er opnieuw op dat de 
activiteiten van de in Kosovo opgezette rechtsstaatmissie EULEX in het noorden van het 
land moeten worden opgevoerd om te waarborgen dat zij effectief kan functioneren op 
heel het grondgebied van Kosovo en dat zij het vertrouwen en de steun van de gehele 
bevolking moet hebben;

25. roept de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger en de Commissie op de dialoog met de 
politieke leiders in Bosnië en Herzegovina na de verkiezingen te intensiveren om dat land 
en zijn bevolking te helpen de weg naar integratie in de EU te blijven bewandelen; is van 
oordeel dat Bosnië en Herzegovina slechts beperkte vooruitgang geboekt heeft met de 
hervormingen in verband met het integratieproces en dat de bestaande etnische en 



PE445.857v04-00 10/14 PR\853946NL.doc

NL

entiteitsagenda's een belemmering vormen voor de verwezenlijking van de voorwaarden 
voor het volledige lidmaatschap van de EU en de NAVO;

Oostelijk Partnerschap

26. moedigt de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger en de Commissie aan het Oostelijk 
Partnerschap met onze Oost-Europese buurlanden te verdiepen met het oog op hun 
politieke associatie en economische integratie, ook op energiegebied, op basis van 
gedeelde Europese waarden en in het raamwerk van voorwaarden en stimulansen die 
bedoeld zijn om tot hervormingen aan te zetten;

27. veroordeelt de strenge repressie door het regime van de Wit-Russische president 
Loekasjenko tegen oppositieleden, journalisten en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld na de presidentsverkiezingen van 19 december 2010, en 
dringt aan op de onmiddellijke vrijlating van diegenen die zijn gearresteerd; verzoekt de 
ondervoorzitter/hoge vertegenwoordiger gerichte sancties toe te passen (bv. een visumstop 
en de blokkering van de middelen van bepaalde hooggeplaatste personen) en de EU-steun 
voor het maatschappelijk middenveld te intensiveren, teneinde de pro-Europese waarden 
bij de bevolking te bevorderen; wijst erop dat het belangrijk is dat Wit-Rusland niet
geïsoleerd raakt, met name van de bestaande regionale structuren;

28. pleit voor de spoedige oprichting van de Parlementaire Vergadering voor het oostelijke 
nabuurschap (EURONEST), zonder het Wit-Russische parlement, waarbij de rol van de 
vergadering in de versterking van de democratie en de democratische instellingen, alsook 
het belang ervan voor de versterking van de parlementaire dimensie van het partnerschap 
in het licht moeten worden gesteld; 

Rusland

29. verzoekt de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger erop toe te zien dat de benadering van 
de EU van Rusland – met inbegrip van de onderhandelingen over een nieuwe 
overeenkomst tussen de EU en Rusland – van coherentie getuigt en in het teken staat van 
de gehechtheid van de EU aan de waarden van de democratie, de eerbieding van de 
mensenrechten en de regels van de rechtsstaat, alsook van het internationale recht; 
benadrukt het belang van het Partnerschap voor modernisering in deze context; 
onderstreept tevens de behoefte aan een met nieuw elan bezield partnerschap met Rusland, 
gebaseerd op wederzijds respect en wederkerigheid, ten aanzien van de vraagstukken 
terrorismebestrijding, energieveiligheid en energievoorziening, klimaatverandering, 
ontwapening, conflictpreventie en non-proliferatie van kernwapens alsook met betrekking 
tot Iran, Afghanistan en het Midden-Oosten, en wel in het belang van de versterking van 
de mondiale veiligheid en stabiliteit; is van oordeel dat samenwerking op deze punten de 
grondslag moet vormen voor de nieuwe overeenkomst tussen de EU en Rusland en ziet 
daarom uit naar spoedige vooruitgang bij de huidige onderhandelingen over een nieuwe 
uitgebreide overeenkomst, waarvan een aanzienlijke stimulering van de betrekkingen 
tussen de EU en Rusland wordt verwacht;

Het Midden-Oosten

30. steunt de hervatting van de rechtstreekse vredesbesprekingen tussen Israël en de 
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Palestijnse Autoriteit (PA) en benadrukt de noodzaak van betekenisvolle 
onderhandelingen die binnen een beperkt tijdskader en in een klimaat van wederzijds 
vertrouwen worden gevoerd; brengt in herinnering dat de EU de grootste donor van de PA 
en de voornaamste handelspartner van Israël is;

31. roept de EU overeenkomstig de conclusies van de Raad van 12 december 2009 ertoe op 
een zwaardere politieke rol te gaan vervullen, conform haar financiële betrokkenheid in de 
regio; is ervan overtuigd dat het EU-beleid voor het Midden-Oosten dringend grondig 
moet worden herzien, zodat de EU met behulp van efficiënte diplomatieke instrumenten 
een beslissende en coherente politieke rol kan opnemen ter bevordering van de vrede en 
veiligheid in dit naburige gebied dat voor de EU van cruciaal strategisch belang is; 
verzoekt de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger te overwegen een nieuwe Europese 
strategie voor de regio ter tafel te leggen waarin de belangen, doelen en middelen van de 
EU worden uiteengezet;

Het Middellandse-Zeegebied

32. blijft ondanks de oprichting van de Unie voor het Middellandse-Zeegebied bezorgd over 
het ontbreken in het Middellandse Zeebeleid van de EU van een duidelijke strategische 
langetermijnvisie voor de ontwikkeling en stabilisering van de regio, die in toenemende 
mate geconfronteerd wordt met politieke, economische en sociale crisissen; acht het 
dringend noodzakelijk dat het Euromediterrane integratieproces bovenaan de politieke 
agenda van de EU komt te staan;

33. herinnert aan zijn rol in de EU-begrotingsprocedure en wijst met klem op de noodzaak toe 
te zien op de democratische legitimiteit van de Unie voor het Middellandse-Zeegebied, en 
te waarborgen dat beslissingen op transparante wijze worden genomen en dat het 
Europees Parlement, de Euromediterrane Parlementaire Vergadering en de nationale 
parlementen bij het besluitvormingsproces worden betrokken;

34. volgt de situatie in Tunesië op de voet, en verzoekt de EU het Tunesische volk te 
ondersteunen bij de overgang naar de democratie, onder meer door indien nodig passend 
bijstand te verlenen; onderstreept de noodzaak om de financiële steun bij te stellen, 
teneinde de sociale en economische crisis in het land te helpen verlichten;

35. spreekt opnieuw zijn volledige steun uit voor het speciaal tribunaal voor Libanon (STL), 
als een bij resolutie 1757 van de VN-veiligheidsraad ingestelde onafhankelijke rechtbank 
die volgens de hoogste normen van rechtspleging te werk gaat, bevestigt zijn gehechtheid 
aan de soevereiniteit, eenheid en territoriale integriteit van Libanon en de werking van alle 
Libanese instellingen; meent dat interne stabiliteit en eerbiediging van het internationale 
recht elkaar niet uitsluiten; roept alle politieke krachten in Libanon op om een open en 
constructieve dialoog te voeren om het welzijn, de welvaart en de veiligheid van alle 
Libanese burgers te bevorderen; erkent de cruciale rol van de Interimvredesmacht van de 
Verenigde Naties in Libanon (UNIFIL) en dringt erop aan dat alle bepalingen van 
Resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad ten uitvoer worden gelegd;

Azië

36. onderstreept dat een oplossing van de Afghaanse crisis op lange termijn in elk geval dient 
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uit te gaan van de belangen van de Afghaanse burgers wat betreft hun binnenlandse 
veiligheid, civiele bescherming en sociaaleconomische ontwikkeling, alsmede 
verzoeningsmechanismen, de beëindiging van de opiumproductie, inspanningen voor de 
opbouw van de staat, de integratie van Afghanistan in de internationale gemeenschap en 
de verdrijving van Al Qaeda uit het land; herhaalt dat de EU en haar lidstaten, alsmede de 
internationale gemeenschap Afghanistan moeten helpen bij de opbouw van een eigen staat 
met steviger democratische instellingen die in staat zijn de nationale soevereiniteit, de 
eenheid van de staat, de territoriale integriteit, de duurzaamheid van de economische 
ontwikkeling en de welvaart van zijn burgers te waarborgen, en de historische, religieuze, 
spirituele en culturele tradities van alle etnische en religieuze gemeenschappen van het 
land te respecteren;

37. benadrukt opnieuw de cruciale rol van Pakistan in de regio en wijst er eens te meer op dat 
een stabiel, democratisch en welvarend Pakistan van vitaal belang is voor stabiliteit in 
Afghanistan en de gehele regio; onderstreept bovendien de sleutelrol die Pakistan speelt in 
het Afghaanse vredesproces; erkent dat de verwoestende overstromingen van augustus 
2010 een tegenslag zijn geweest voor de nieuwe regering van Pakistan, die een begin had 
gemaakt met de aanpak van talloze uitdagingen; dringt er bij de Raad en de Commissie op 
aan dat zij, samen met de internationale gemeenschap in ruimere zin, met een krachtig 
solidariteitsbetoon en concrete hulp tegemoetkomen aan de dringende behoefte van 
Pakistan aan wederopbouw en herstel in de nasleep van de overstromingen en de ambities 
van het land om een sterke en welvarende samenleving op te bouwen, ondersteunen; 
verwelkomt de inspanningen van de EU om enerzijds de politieke steun voor intensivering 
van de opbouw van instellingen en capaciteit in Pakistan te versterken en anderzijds de 
democratische instellingen van Pakistan te helpen bij de bestrijding van extremisme, en 
moedigt verdere inspanningen aan;

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste voornemen van de E3+3 (de vijf permanente leden 
van de VN-Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot een snelle oplossing voor de 
Iraanse nucleaire kwestie via onderhandelingen, die de internationale gemeenschap het 
vertrouwen teruggeeft dat het nucleaire programma van Iran uitsluitend vreedzame 
doeleinden heeft, terwijl het legitieme recht van Iran op vreedzame wijze gebruik te 
maken van kernenergie wordt geëerbiedigd; steunt de tweesporenbenadering van de 
Europese Raad om een diplomatieke oplossing te bereiken en spreekt tegelijkertijd zijn 
instemming uit met Resolutie 1929/2010 van de VN-veiligheidsraad, waarbij een vierde 
pakket sancties wordt opgelegd aan Iran wegens zijn nucleaire programma, en met de 
aanvullende beperkende maatregelen die zijn aangekondigd door de EU, de VS, Japan, 
Canada en Australië; spreekt zijn krachtige veroordeling uit over de aanhoudende 
provocerende en ophitsende retoriek die Iran bezigt ten aanzien van Israël en betreurt in 
het bijzonder de door president Ahmadinejad geuite dreigementen aangaande het bestaan 
zelf van de Staat Israël; is ernstig verontrust over de pogingen van Iran zijn politieke 
invloed in Afghanistan te vergroten door een scala aan politieke, economische en militaire 
resultaten te manipuleren; onderstreept dat officiële onderlinge contacten tussen de 
delegaties van het EP en de Majlis ook zouden moeten worden gebruikt om 
mensenrechtenkwesties aan te kaarten;

39. uit zijn voldoening over de intensivering van de sectorale dialogen met China en roept op 
gezamenlijk en eensgezind te werken aan de controversiële kwesties waarop tijdens de 



PR\853946NL.doc 13/14 PE445.857v04-00

NL

recente Top EU-China de aandacht werd gevestigd; betreurt evenwel dat de vooruitgang 
in de richting van beter economisch en justitieel bestuur niet vertaald wordt in een 
bereidheid de aanhoudende ernstige en stelselmatige mensenrechtenschendingen in het 
land aan te pakken; wijst erop dat de betrekkingen met Japan, dat net als de EU hecht aan 
democratische waarden en mensenrechten, buitengewoon belangrijk blijven, zowel in 
economische zin als wat betreft samenwerking in multinationale fora, en dat de huidige 
focus op China niet ten koste moet gaan van de noodzakelijke inspanningen om de 
samenwerking met Japan te versterken en de resterende belemmeringen voor economische 
vervlechting uit de weg te ruimen;

40. prijst de betrokkenheid van India bij internationale acties, met name in Afghanistan en bij 
operatie Atalanta; roept op tot meer gezamenlijk optreden met betrekking tot vraagstukken 
op het gebied van mondiaal economisch bestuur en de bevordering van democratie en 
mensenrechten; verheugt zich op aanzienlijke vooruitgang in de lopende 
onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst; verwacht dat het strategisch 
partnerschap met India zich zal ontwikkelen in overeenstemming met het
gemeenschappelijk actieplan, zodat het concrete resultaten oplevert;

Afrika

41. betuigt zijn krachtige instemming met en steun voor de partnerschappen met de AU en 
andere Afrikaanse regionale organisaties in verband met de aanpak van stabiliteits- en 
veiligheidsproblemen op het Afrikaans continent en het bewerkstelligen van vooruitgang 
op andere belangrijke gebieden, zoals democratisch bestuur en mensenrechten, de 
klimaatverandering en het verwezenlijken van de MOD; is van mening dat het proces van 
steeds grotere eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de AU met betrekking 
tot vraagstukken op het vlak van veiligheid en stabiliteit op het Afrikaans continent, met 
name wat betreft vredeshandhavingsmissies, vereist dat de opbouw van de institutionele
structuur en de besluitvormingsprocessen binnen de AU geconsolideerd worden en dat de 
EU de AU in dit opzicht bijstand verleent;

42. betuigt zijn instemming met het besluit een alomvattende EU-strategie voor de Hoorn van 
Afrika uit te stippelen, waarin veiligheidsbeleid wordt gekoppeld aan ontwikkeling, de 
rechtsstaat, eerbiediging van de mensenrechten, gendergerelateerde aspecten en 
internationaal humanitair recht en die aldus alle EU-instrumenten omvat, met als doel 
oplossingen te bieden voor de lange termijn;

43. verwelkomt de bereidwilligheid van de EU de vreedzame tenuitvoerlegging van het 
alomvattend vredesakkoord in Sudan te ondersteunen en toe te werken naar regionale 
stabiliteit voor de lange termijn; benadrukt tegelijkertijd dat er hernieuwde pogingen 
dienen te worden gedaan om een einde te maken aan de onveilige situatie en een 
duurzame vredesregeling tot stand te brengen voor Darfur;

44. herinnert eraan dat Alassane Ouattara de enige legitieme winnaar is van de 
presidentsverkiezingen die op 28 november 2010 in Ivoorkust zijn gehouden, en dat de 
verkiezingsresultaten niet kunnen worden aangevochten; dringt erop aan dat alle politieke 
krachten en de strijdkrachten in het land de wil van de Ivoriaanse kiezers eerbiedigen en 
onverwijld een vreedzame overdracht van de macht verzekeren; betreurt de huidige 
postelectorale politieke impassen en de gemelde gewelddaden; steunt het opleggen van 
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EU-sancties aan de heer Laurent Gbagbo;

45. is van mening dat de EU een alomvattende strategie voor de veiligheid en stabiliteit in de 
Sahel-regio moet hanteren door alle relevante EU-instrumenten in te zetten om armoede 
uit te bannen, duurzame ontwikkeling te waarborgen, problemen in de regio in verband 
met de klimaatverandering aan te pakken, de zuid-zuid- en zuid-noord-migratiestromen te 
beheren en toe te zien op de opbouw van democratische en institutionele structuren; meent 
dat tevens een proces van consensusvorming onder de landen van de regio in gang moet 
worden gezet, in samenwerking met en onder toenemende verantwoordelijkheid van de 
AU;

Latijns-Amerika

46. verwelkomt de afronding van de onderhandelingen over de associatieovereenkomst met 
Midden-Amerika en over de meerpartijenhandelsovereenkomst met Peru en Colombia; 
benadrukt niettemin dat de EU prioriteit moet blijven geven aan regionale 
integratieprocessen in Latijns-Amerika; merkt met voldoening op dat de onderhandelingen 
over de associatieovereenkomst met Mercosur zijn hervat, en roept op tot snelle afronding 
ervan;

47. begroet met instemming de positieve resultaten van de in Madrid gehouden EU-LAC-Top 
en onderstreept de noodzaak toe te zien op de tenuitvoerlegging van het actieplan van 
Madrid; wijst opnieuw op de noodzaak een Europees-Latijns-Amerikaans handvest voor 
vrede en veiligheid aan te nemen dat, op basis van het Handvest van de Verenigde Naties 
en desbetreffende internationale wetgeving, strategieën en richtsnoeren bevat voor een 
gezamenlijk politiek en veiligheidsbeleid om het hoofd te bieden aan de 
gemeenschappelijke uitdagingen en gevaren;

°
°   °

48. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de EU-
lidstaten, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de secretaris-generaal van de 
NAVO, de voorzitter van de Parlementaire Vergadering van de NAVO, de fungerend 
voorzitter van de OVSE, de voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de OVSE, de 
voorzitter van het Comité van ministers van de Raad van Europa en de voorzitter van de 
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.


