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ONTWERPAANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT AAN DE RAAD

betreffende de 66ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
(2011/2030(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de ontwerpaanbeveling aan de Raad, ingediend door Alexander Graf Lambsdorff 
namens de ALDE-Fractie, over de prioriteiten van de Europese Unie voor de 66ste zitting 
van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (B7-0072/2010),

– gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 25 maart 2010 over de 65ste zitting van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties1,

– gezien de prioriteiten van de EU voor de 65ste Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties, door de Raad vastgesteld op 25 mei 20102,

– gezien de nieuwe Genderentiteit van de VN (UN Entity for Gender Equality and Women's 
Empowerment - UN Women),

– gezien de 65ste Algemene Vergadering van de VN (AVVN), met name de daarbij 
aangenomen resoluties inzake "International cooperation on humanitarian assistance in the 
field of natural disasters, from relief to development"3, "Situation of human rights in the 
Islamic Republic of Iran"4, "Situation of human rights in the Democratic People’s Republic 
of Korea"5, "Promotion of a democratic and equitable international order"6, "Promotion of 
peace as a vital requirement for the full enjoyment of all human rights by all"7, 
"Enhancement of international cooperation in the field of human rights"8, "Operational 
activities for development of the United Nations system"9, "Role of the United Nations in 
promoting development in the context of globalization and interdependence"10, "Towards a 
New International Economic Order"11, "Cooperation between the United Nations, national 
parliaments and the Inter-Parliamentary Union"12, "The United Nations in global 
governance"13, "Towards a nuclear-weapon-free world: accelerating the implementation of 
nuclear disarmament commitments"14, "Review of the United Nations peacebuilding 
architecture"15, en "Keeping the promise: united to achieve the Millennium Development 
Goals"16, 

                                               
1 PB C 4 E van 7.1.2011.
2 Raad van de Europese Unie 10170/1/10.
3 Resolutie 65/264 Algemene Vergadering VN.
4 Resolutie 65/226 Algemene Vergadering VN.
5 Resolutie 65/225 Algemene Vergadering VN.
6 Resolutie 65/223 Algemene Vergadering VN.
7 Resolutie 65/222 Algemene Vergadering VN.
8 Resolutie 65/218 Algemene Vergadering VN.
9 Resolutie 65/177 Algemene Vergadering VN.
10 Resolutie 65/168 Algemene Vergadering VN.
11 Resolutie 65/167 Algemene Vergadering VN.
12 Resolutie 65/123 Algemene Vergadering VN.
13 Resolutie 65/94 Algemene Vergadering VN.
14 Resolutie 65/59 Algemene Vergadering VN.
15 Resolutie 65/7 Algemene Vergadering VN.
16 Resolutie 65/1 Algemene Vergadering VN.
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– gezien de ontwerpresolutie van de AVVN getiteld "Participation of the European Union in 
the work of the United Nations"1,

– gezien de Toetsingsconferentie 2010 van de partijen bij het Verdrag inzake de niet-
verspreiding van kernwapens (NPV), en de evaluaties van de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling, de Commissie voor vredesopbouw (PBC) en de Raad voor de mensenrechten 
(HRC),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 december 2010 over de toekomst van het 
strategisch partnerschap Afrika-EU na de derde topontmoeting Afrika-EU2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 november 2010 over de 
klimaatveranderingsconferentie in Cancún (COP16)3, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 november 2010 over het tienjarig bestaan van 
resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 november 2010 over civiele en militaire 
samenwerking en ontwikkeling van civiele en militaire capaciteit5,

– gelet op artikel 121, lid 3, en artikel 97 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking (A7-0000/2011), 

A. overwegende dat zich momenteel een belangrijke transformatie van de internationale orde 
voltrekt, die de Europese Unie uitdaagt zich actiever op te stellen in haar betrekkingen met 
bestaande en opkomende wereldmachten en 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, 

B. overwegende dat de EU een proactieve rol zou moeten spelen in de totstandbrenging van een 
VN die doeltreffend kan bijdragen aan mondiale oplossingen, vrede, veiligheid en een 
internationale orde die gebaseerd is op de beginselen van de rechtsstaat; overwegende dat de 
EU er overeenkomstig artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) 
formeel toe gehouden is zich in te zetten voor een werkzaam multilateralisme met een sterke 
VN als kern, dat essentieel is in de aanpak van mondiale uitdagingen, zoals 
klimaatverandering, veiligheid en ontwikkeling voor iedereen,

C. overwegende dat het Verdrag van Lissabon nieuwe permanente structuren in het leven heeft 
geroepen voor de externe vertegenwoordiging van de EU, waarbij de nieuwe 
vertegenwoordigers van de EU taken op zich nemen die voorheen door het roulerend 
voorzitterschap van de EU werden uitgevoerd,

D. overwegende dat wereldwijde partnerschappen het mogelijk maken dat gezamenlijk 
vastgestelde doelen worden bereikt; overwegende dat de EU de grootste donor is op het 

                                               
1 Ontwerpresolutie A/RES/64/L.67 Algemene Vergadering VN.
2 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)0482.
3 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)0442.
4 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)0439.
5 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)0419.
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gebied van ontwikkelingshulp en tevens een belangrijke partner van de VN is bij alle 
inspanningen die deze organisatie in het kader van haar drie pijlers verricht, onder meer 
tijdens of na crisissituaties; overwegende dat een solide en stabiel partnerschap tussen de EU 
en de VN voor de activiteiten van de Verenigde Naties, alsmede voor de rol van de EU als 
wereldspeler, van fundamenteel belang is,

E. overwegende dat de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) in 
aanzienlijke mate zou moeten bijdragen aan de voortzetting van de uitvoering van de 
resoluties 1325 en 1820 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR) en de 
vervolgresoluties daarop, zowel vanwege de interne structuur als door het extern optreden en 
beleid van deze dienst,

F. overwegende dat de grotere inspanningen ter bestrijding van het terrorisme in de wereld 
maken dat er meer aandacht moet worden besteed aan veiligheidskwesties, waarbij evenwel 
de mensenrechten moeten worden geëerbiedigd,

1. beveelt de Raad aan om:

De rol van de Europese Unie binnen de Verenigde Naties

a) effectief multilateralisme te bevorderen als doorslaggevende strategische prioriteit voor 
de Unie en te zorgen voor meer samenhang en een grotere zichtbaarheid van de EU als 
wereldspeler binnen de VN, onder andere door minder nadruk te leggen op intern overleg 
binnen EU over VN-kwesties en zich meer te richten op breder overleg over een 
uiteenlopend aantal onderwerpen, zodat de EU haar agenda met succes kan uitvoeren en 
aan de verwachtingen van de VN-leden ten aanzien van haar vermogen om op te treden 
kan voldoen; te zorgen voor meer samenhang, niet alleen binnen het VN-systeem, maar 
ook tussen de standpunten van de EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten, teneinde maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die het 
Verdrag van Lissabon biedt om de invloed van de EU te versterken door op 
gecoördineerde en strategische wijze gebruik te maken van de diverse en verschillende 
contactpunten (van de EU en de lidstaten),

b) na uitvoerig overleg met de lidstaten van de VN de nodige maatregelen te treffen om 
ervoor te zorgen dat de EU doeltreffend kan deelnemen aan de werkzaamheden van de 
AVVN en de nieuwe vertegenwoordigers van de EU in lijn met de artikelen 18 en 47 
VEU in staat worden gesteld zich daadwerkelijk en tijdig over mondiale kwesties uit te 
spreken, waarbij de EU haar waarnemersstatus behoudt, een en ander in 
overeenstemming met het Handvest van de VN en de intergouvernementele aard van de 
VN; zijn toezegging de VN in het buitenlands beleid van de EU centraal te stellen 
nogmaals te bevestigen en zijn standpunt te herhalen dat daadwerkelijke deelname aan de 
werkzaamheden van de VN niet alleen een strategische prioriteit van de EU is, maar ook 
strookt met de doelstellingen van de VN, en in die zin met de belangen van alle VN-
leden,

De EU en mondiale governance

c) mondiale governance te bevorderen en te zoeken naar duurzame oplossingen voor het 
vraagstuk omtrent de verhouding tussen de verschillende G-formaties en het VN-systeem, 
zodat de G-formaties op basis daarvan met thematische debatten en met de economische 
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dimensie kunnen worden belast, mits de VN als organisatie haar centrale rol blijft spelen 
en fungeert als legitieme organisatie ingeval van wereldwijd optreden; de G-8 en de G-20 
daarbij te beschouwen als belangrijke fora voor het vinden van mondiale oplossingen, 
waaraan de EU actief moet bijdragen door middel van gecoördineerde standpunten; het 
initiatief van de voorzitter van de AVVN om voor en na topbijeenkomsten van de G-20 
het voorzitterschap van de G-20 uit te nodigen voor een bijeenkomst met de Algemene 
Vergadering te ondersteunen,

d) het orgaan VN-vrouwen ten volle te ondersteunen bij het bevorderen van 
gendergelijkheid, het beschermen van vrouwen en het versterken van de rol van de 
vrouw, onder meer in conflictsituaties en na crisissituaties, en daarbij samen te werken 
met andere elementen van het VN-systeem,

e) de eerste onderhandelingstekst ooit over de hervorming van de VNVR te benutten als 
aanknopingspunt om uitvoerig aandacht te besteden aan convergentieaspecten en om 
daadwerkelijk vooruitgang te boeken ten aanzien van de afbakening van de 
bevoegdheden van de VNVR ten opzichte van andere organen van de VN en de 
uitbreiding met nieuwe permanente en niet-permanente leden (mogelijk op tijdelijke 
basis), om op die wijze de representativiteit en legitimiteit en de herziening van de 
werkwijzen van de VNVR te verbeteren; te benadrukken dat het streven van de EU nog 
altijd ligt in een zetel voor de EU in een grotere Veiligheidsraad,

Vrede en veiligheid

Crisisbeheer, vredeshandhaving en vredesopbouw

f) te streven naar consensus over het beginsel "responsibility to protect" (RtoP) en zich in te 
zetten voor de ontwikkeling van een meer operationele benadering van dit beginsel; het 
belang van RtoP in het kader van conflictpreventie te benadrukken en de toepassing ervan 
te bevorderen door onder meer de rol van regionale organisaties, zoals de Afrikaanse 
Unie (AU), te versterken door de mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing binnen 
de VN te verbeteren en de rol van de betrokken VN-organen beter te definiëren; is 
ingenomen met Resolutie S/2011/95 van de VNVR van 26 februari 2011 waarin de 
regering van Libië wordt opgeroepen te voldoen aan haar verantwoordelijkheid om haar 
bevolking te beschermen, omdat dit de eerste keer is dat in een officiële verklaring van de 
VNVR in verband met een actuele crisis naar het beginsel RtoP wordt verwezen,

g) door middel van vredesopbouw te zorgen voor veiligheid en stabilisatie en daarbij een 
aanpak te hanteren waarbij ontwikkelingsactiviteiten gericht zijn op de lange termijn, en 
de planning en uitvoering van de vredesopbouw plaatsvindt binnen het kader van één 
omvattende VN-strategie, die rekening houdt met de behoeften op het gebied van 
vredesopbouw en de toekomstige overgang naar een langetermijnstrategie in de beginfase 
van zowel de planning als de uitvoering, en waarop de EU haar eigen maatregelen kan 
baseren; gezien het feit dat stabilisatie in landen waar een conflict heerst niet alleen door 
middel van troepen kan worden bereikt, maar dat daarvoor ingewikkelder maatregelen 
nodig zijn, alsmede een geïntegreerde aanpak, moet de capaciteit daarvoor worden 
opgebouwd aan de hand van een dergelijke strategie, teneinde de dieperliggende 
oorzaken van het conflict op passende wijze aan te pakken, aangezien de helft van de 
landen waar vredeshandhavingsoperaties zijn ingezet binnen tien jaar na het vertrek van 
de vredestroepen te maken krijgt met een heropleving van het conflict,
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h) een duidelijk omschreven strategische visie op de crisisbeheersingsinstrumenten van de 
EU te ontwikkelen waarover allereerst de lidstaten onderling overeenstemming moeten 
bereiken,

Samenwerking in partnerschappen voor mondiaal crisisbeheer 

i) het als een strategische prioriteit van de EU te beschouwen partnerschappen op het gebied 
van internationaal crisisbeheer te versterken en de dialoog met andere grote actoren op 
het gebied van crisisbeheer – zoals de VN, de NAVO en de AU, maar ook derde landen 
als de VS, Turkije, Noorwegen en Canada – te intensiveren; acties te synchroniseren, 
informatie uit te wisselen en middelen te delen met betrekking tot vredeshandhaving en 
vredesopbouw, met inbegrip van samenwerking ten behoeve van crisisbeheer en met 
name maritieme veiligheid en terrorismebestrijding in het kader van het internationaal 
recht; de coördinatie met de internationale financiële instellingen (IFI's) en bilaterale 
donoren in dit kader te verbeteren,

j) een breder strategisch kader tot stand te brengen voor een partnerschap voor crisisbeheer 
tussen de EU, de AU en de VN en in het bijzonder de driehoeksverhouding tussen de 
AU-Raad voor vrede en veiligheid, de VNVR en het Politiek en Veiligheidscomité van 
de EU te versterken, en daarmee een bijdrage te leveren aan de samenhang tussen en de 
wederzijdse versterking van de inspanningen ter ondersteuning van de AU; de 
voorspelbaarheid, duurzaamheid en flexibiliteit van de financiering van vredesoperaties 
onder mandaat van de VN en uitgevoerd door de AU te verbeteren; oplossingen te zoeken 
die bijdragen aan een nauwere samenwerking tussen de EU en de AU op hun respectieve 
operationele gebieden, en die tevens de capaciteit voor vroegtijdige waarschuwing en 
conflictpreventie verbeteren en bijdragen aan de uitwisseling van goede praktijken en 
kennis op het gebied van crisisbeheersing,

De architectuur van de vredesopbouw - evaluatie van de Commissie voor vredesopbouw

k) er een bijdrage aan te leveren dat de VN-architectuur van de vredesopbouw gaat voldoen 
aan de verwachtingen die bestonden ten tijde van de totstandbrenging daarvan door een 
vervolg te geven aan de aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie van de 
Commissie voor vredesopbouw (PBC), mede met het oog op een verdere verbetering van 
de effectiviteit van de PBC; de totstandkoming van een degelijke algemene architectuur 
van de vredesopbouw op basis van een partnerschap tussen ontwikkelings- en 
ontwikkelde landen te steunen, en daarbij met name aandacht te besteden aan de 
verbetering van de prestaties ter plaatse, intensivering van de betrekkingen met de IFI's -
met het oog op het scheppen van werkgelegenheid en het aanpakken van economische 
problemen - en het bevorderen van een organischer verhouding tussen vredeshandhaving 
en vredesopbouw; te zorgen voor meer gestructureerde betrekkingen tussen de PBC en de 
AVVN, de VNVR en de Economische en Sociale Raad om een grotere synergie tot stand 
te brengen tussen vredeshandhaving en vredesopbouw en ontwikkelingsactiviteiten ter 
plaatse; naar manieren te zoeken om de raadgevende functie die de PBC heeft ten 
opzichte van de VNVR, aan wie zij ook verantwoording moet afleggen, te versterken, om 
de samenwerking tussen de PBC en het Bureau voor ondersteuning van vredesopbouw 
(PBSO) te bevorderen en om de banden met regionale organisaties en IFI's sterker te 
maken,

Nucleaire ontwapening en non-proliferatie - toetsing NPV - terrorismebestrijding



PE460.818v01-00 8/10 PR\860137NL.doc

NL

l) de uitvoering van de aanbevelingen van de NPV-toetsingsconferentie van 2010 te 
bevorderen, en in het bijzonder om te streven naar een veiliger wereld voor eenieder, 
vrede en veiligheid te bereiken in een wereld zonder kernwapens, te werken aan een 
grotere transparantie om het wederzijds vertrouwen te versterken, sneller daadwerkelijke 
vooruitgang te boeken op het gebied van nucleaire ontwapening, doeltreffende 
maatregelen te treffen voor nucleaire ontwapening die in overeenstemming zijn met de 
fundamentele beginselen van transparantie, controleerbaarheid en onomkeerbaarheid, 
kernwapenstaten aan te moedigen regelmatig verslag uit te brengen over de nakoming 
van hun verplichtingen, en de uitvoering van de aanbevelingen te evalueren,

m) samen met de externe partners van de EU, en met name met de VS, te werken aan de 
verdere ontwikkeling van samenwerkingskanalen en -mechanismen ter bestrijding van 
terrorisme, in het bijzonder met het oog op de tenuitvoerlegging van de wereldwijde 
strategie van de VN inzake terrorismebestrijding, door middel van deelname aan de 
Rome/Lyon-groep van de G-8 en de actiegroep terrorismebestrijding, alsmede door 
middel van het versterken van de op dit gebied relevante mondiale overeenkomsten; op 
een nog doeltreffender en gestructureerdere manier met deze partijen samen te werken, 
zowel op strategisch als op uitvoerend niveau;  een leiderschapsrol te vervullen en een 
voorbeeldfunctie te vervullen door de eerbiediging van de grondrechten en de rechtsstaat 
als kern van de terrorismebestrijding door de EU te consolideren,

Ontwikkeling

n) de tijdens de topconferentie over de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling gedane 
toezegging de middelen bijeen te brengen om tegen 2015 aan de doelstellingen te kunnen 
voldoen (met name door de verplichting inzake officiële ontwikkelingssteun na te komen) 
gestand te doen; krachtig te pleiten voor meer financiële investeringen om aan de 
millenniumdoelstellingen te kunnen voldoen, alsmede innovatieve programma's en 
beleidsmaatregelen die gericht zijn op algemene ontwikkeling en economische en sociale 
hervorming, en waarvan is aangetoond dat ze succesvol zijn, uit te breiden en te 
vermeerderen,

o) de inspanningen gericht op het bereiken van de millenniumdoelstellingen voornamelijk te 
concentreren op de regio's en landen die het verst achterlopen, in het bijzonder de landen 
in het deel van Afrika ten zuiden van de Sahara en de minst ontwikkelde landen, alsmede 
kwetsbare landen en landen waar conflicten heersen,

Mensenrechten

Institutionele aangelegenheden

p) er zorg voor te dragen dat de EDEO goed wordt geïntegreerd in en gecoördineerd wordt 
met andere internationale organen, regionale organisaties en hun werkzaamheden ter 
bevordering van de mensenrechten; te waarborgen dat aanbevelingen, zorgen en 
prioriteiten die door het VN-systeem en andere internationale instellingen naar voren 
worden gebracht ten volle en op systematische wijze op alle beleidsterreinen en in alle 
beleidsinstrumenten van de EU worden geïntegreerd, met name waar het gaat om 
mensenrechten,

q) voorbereidingen te treffen voor en actief deel te nemen aan de evaluatie van de HRC en 
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de follow-up van die evaluatie; te werken aan de verbetering van het vermogen van de 
HRC om iets te doen aan situaties waarin de mensenrechten ernstig worden geschonden 
en van het vermogen om bestaande internationale normen en standaarden ten uitvoer te 
leggen en de rol van de HRC als mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing en 
preventie te versterken, om de HRC in staat te stellen de dieperliggende oorzaken van 
mensenrechtenschendingen tot prioriteit te maken en aan te pakken om nieuwe of verdere 
escalatie van mensenrechtenschendingen te voorkomen, onder meer door de 
capaciteitsopbouw van nationale mensenrechteninstellingen te ondersteunen; na te gaan 
hoe de verkiezingsprocedure van de HRC verbeterd kan worden om de samenstelling van 
de HRC te verbeteren; een productief samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen 
de HRC en de Derde Commissie, alsmede tussen de HRC en de UNHCR,

Mensenrechtenkwesties

r) door te gaan met zijn inspanningen in de Derde Commissie van de AVVN terzake van 
een groot aantal resoluties, en in het bijzonder de resolutie waarin wordt opgeroepen tot 
een moratorium op de voltrekking van de doodstraf, waaraan meer landen hun steun 
gaven, en de resoluties over de rechten van het kind, religieuze onverdraagzaamheid en 
over de afschaffing van marteling,

s) de capaciteiten, controleerbaarheid en efficiëntie van VN-vrouwen te ondersteunen, zodat 
dat orgaan relevante activiteiten op efficiëntere wijze kan coördineren, teneinde het 
genderperspectief in al het VN-beleid te integreren en institutionele samenhang/synergie 
tot stand te brengen; door middel van onder meer een betere strategische planning zijn 
inspanningen te concentreren op de uitvoering van Resolutie 1325 van de VNVR, en met 
name vrouwen bij vredesonderhandelingen te betrekken, zodat zij als bemiddelaar 
kunnen fungeren, alsmede de vaardigheden van vrouwen te vergroten en hen in staat te 
stellen besluitvormers te worden en vrouwen en ontwikkeling meer in het algemeen aan 
elkaar te koppelen,

Klimaatverandering

t) het voortouw te nemen op het gebied van mondiaal klimaatbeleid en internationale 
samenwerking inzake klimaatverandering en zich te richten op een krachtig politiek 
engagement jegens derde landen en nadere invulling te geven aan de dialoog met andere 
belangrijke partijen, zoals de Verenigde Staten, Rusland, de opkomende mogendheden 
(China, Brazilië, India) en ontwikkelingslanden, aangezien klimaatverandering binnen de 
internationale betrekkingen een zeer belangrijke plaats is gaan innemen en een serieuze 
bedreiging vormt voor de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen; een sterke 
basis te leggen voor de eerstvolgende onderhandelingen die eind 2011 in Zuid-Afrika 
zullen worden gevoerd (CoP17); strategischer samen te werken en meer rekening te 
houden met de behoeften van derde landen; bij te dragen aan een omvattende, 
transparante en billijke institutionele architectuur die als kenmerk heeft dat de 
ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden in relevante bestuursorganen gelijkelijk 
vertegenwoordigd zijn,

Slotaanbevelingen

u) een debat op gang te brengen over de rol van nationale en regionale parlementen binnen 
de VN, een onderwerp dat naar verwachting op de agenda van de 66e zitting van de 



PE460.818v01-00 10/10 PR\860137NL.doc

NL

AVVN zal staan, en de dialoog tussen regeringen en parlementen over mondiale kwesties 
aan te moedigen;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de Raad en - ter informatie - aan de Commissie.


