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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL RÅDET

om FN's Generalforsamlings 66. samling
(2011/2030(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-
Gruppen om Den Europæiske Unions prioriteringer for FN's Generalforsamlings 66. 
samling (B7-0072/2010),

– der henviser til sin henstilling til Rådet af 25. marts 2010 om FN's Generalforsamlings 65. 
samling1,

– der henviser til EU's prioriteringer for FN's 65. Generalforsamling vedtaget af Rådet den 
25. maj 20102,

– der henviser til den nye FN-enhed for kønsspørgsmål (FN-enheden for ligestilling og 
styrkelse af kvinders position - UNIFEM),

– der henviser til FN’s Generalforsamlings 65. samling, især dette organs resolution om 
”Internationalt samarbejde om humanitær bistand i forbindelse med naturkatastrofer, fra 
nødhjælp til udvikling”3; ”Menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik 
Iran”4; ”Menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea”5; 
”Fremme af en demokratisk og retfærdig international orden”6; ”Fremme af fred som en 
afgørende forudsætning for, at alle kan udøve deres menneskerettigheder fuldt ud”7,
”Styrkelse af det internationale samarbejde på området for menneskerettigheder”8; 
”operationelle aktiviteter for udvikling af FN's system"9, "FN's rolle med hensyn til at 
fremme udviklingen i forbindelse med globalisering og indbyrdes afhængighed"10, "Imod
en Ny International Økonomisk Orden"11, "Samarbejde mellem FN, de nationale 
parlamenter og Den Interparlamentariske Union"12, "FN i global styring”13; ”Imod en 
atomvåbenfri verden: fremskyndelse af gennemførelse af nukleare 
nedrustningsforpligtelser”14; “Revision af FN’s fredsopbygningsarkitektur”15 og 
”Efterkommelse af løftet: forenet om opgaven med at nå årtusindudviklingsmålene"16, 

                                               
1 EUT C 4 af 7.1.2011, s. 136.
2 Rådet for Den Europæiske Union 10170/10.
3 FN's Generalforsamlings resolution A/RES/65/264.
4 FN's Generalforsamlings resolution A/RES/65/226.
5 FN's Generalforsamlings resolution A/RES/65/225.
6 FN's Generalforsamlings resolution A/RES/65/223.
7 FN's Generalforsamlings resolution A/RES/65/222.
8 FN's Generalforsamlings resolution A/RES/65/218.
9 FN's Generalforsamlings resolution A/RES/65/177.
10 FN's Generalforsamlings resolution A/RES/65/168.
11 FN's Generalforsamlings resolution A/RES/65/167.
12 FN's Generalforsamlings resolution A/RES/65/123.
13 FN's Generalforsamlings resolution A/RES/65/94.
14 FN's Generalforsamlings resolution A/RES/65/59.
15 FN's Generalforsamlings resolution A/RES/65/7.
16 FN's Generalforsamlings resolution A/RES/65/1.
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– der henviser til FN’s Generalforsamlings udkast til resolution om “Den Europæiske 
Unions deltagelse i FN’s arbejde”,

– der henviser til gennemgangskonferencen i 2010 mellem parterne i traktaten om ikke-
spredning af kernevåben, og revisionerne af årtusindudviklingsmålene, FN's 
Fredsopbygningskommission og FN's Menneskerettighedsråd,

– der henviser til sin beslutning af 15. december 2010 om fremtiden for det strategiske 
partnerskab mellem EU og Afrika efter det tredje topmøde mellem EU og Afrika1,

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om resultatet af klimakonferencen i 
Cancun (COP16)2, 

– Europa-Parlamentets beslutning om tiårsdagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 
(2000) om kvinder, fred og sikkerhed,

– der henviser til sin beslutning af 23. november 2010 om civilt-militært samarbejde og 
udvikling af civil-militær kapacitet3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 121, stk. 3, og artikel 97,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget 
(A7-0000/2011),

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,

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,

C. der henviser til, at der med Lissabontraktaten blev skabt nye permanente strukturer for 
EU’s repræsentation udadtil, og at de nye EU-repræsentanter som følge heraf er nødt til at 
overtage funktioner, der tidligere er blevet varetaget af EU’s skiftende rådsformandskaber,

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 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0482
2 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0442
3 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0419
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til EU's rolle som aktør på verdensplan,

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 og senere resolutioner både med hensyn til 
dens interne struktur og dens eksterne aktioner og politikker,

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,

1. henstiller til Rådet:

EU i FN-systemet

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,

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,

EU og global styring

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,
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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,

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,

Fred og sikkerhed

Krisestyring, fredsbevarelse og fredsopbygning

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; 

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 år efter, at de fredsbevarende styrker er rejst;

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

Globalt krisestyringssamarbejde inden for partnerskaber 

i) at betragte det som en strategisk prioritet for EU at styrke internationale 
krisestyringspartnerskaber og øge dialogen med andre store krisestyringsaktører, 
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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;

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;

Fredsopbygningens arkitektur, revision af FN’s Fredsopbygningskommission

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 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,

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

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 
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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;

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,

Udvikling

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,

o) at koncentrere bestræbelserne på at opnå årtusindudviklingsmålene især i de regioner 
og lande, der er længst bagefter, især afrikanske lande i området syd for Sahara og de 
mindst udviklede lande samt ustabile eller konfliktramte lande,

Menneskerettigheder

Institutionelle spørgsmål

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,

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 
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kvaliteten af medlemskabet af Menneskerettighedsrådet; at udvikle et 
funktionsdygtigt arbejdsforhold mellem Menneskerettighedsrådet og Den Tredje 
Komité samt mellem Menneskerettighedsrådet og UNHCR,

Menneskerettighedsspørgsmål

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,

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,

Klimaforandringer

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,

Afsluttende anbefalinger

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;

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, Rådet, og til orientering til Kommissionen.


