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Amendement 1
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. houdt rekening met de complexe 
institutionele structuur van de Verenigde 
Naties (VN) en de specifieke aard van de 
Europese Unie (EU) als een supranationale 
unie die een versterkte waarnemersstatus 
binnen de VN heeft, maar wiens lidstaten 
ook afzonderlijke VN-lidstaten zijn; dringt 
aan op een betere samenwerking tussen de 
VN-spelers en de verschillende VN-
structuren door de algemene coördinatie 
en samenhang te verbeteren;

1. houdt rekening met de complexe 
institutionele structuur van de Verenigde 
Naties (VN) als internationale organisatie 
van staten en de specifieke aard van de 
Europese Unie (EU) als een supranationale 
unie; benadrukt dat de soevereine staten 
van de wereldgemeenschap de eigenlijke 
juridische leden van de VN zijn en dat de 
EU sinds 2011 in vergelijking met andere 
regionale organen een versterkte 
waarnemersstatus binnen de VN heeft en 
daardoor het recht heeft het woord te 
nemen in debatten, voorstellen en 
amendementen in te dienen, moties van 
orde op te werpen en op basis van VN-
resolutie 65/276 van 3 mei 2011 over de 
deelname van de Europese Unie aan de 
werkzaamheden van de Verenigde Naties 
documenten te doen circuleren; vraagt in
een context van groeiende onderlinge 
afhankelijkheid in de wereld en nieuwe 
beschavingsuitdagingen dat de EU-
lidstaten beter samenwerken met 
betrekking tot hun gezamenlijke acties en 
gemeenschapsacties teneinde hun 
verantwoordelijkheid op te nemen voor de 
vreedzame en niet-militaire aanpak van 
mondiale uitdagingen op basis van 
aanvaarde normen van geldend 
internationaal recht en beginselen van 
multilateralisme in het kader van 
gelijkwaardig partnerschap en
samenwerking; vraagt derhalve een 
nauwe samenwerking en coördinatie met
de verschillende structuren van de VN te 
ontwikkelen;

Or. en
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Amendement 2
Marcus Pretzell

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. houdt rekening met de complexe 
institutionele structuur van de Verenigde 
Naties (VN) en de specifieke aard van de 
Europese Unie (EU) als een supranationale 
unie die een versterkte waarnemersstatus 
binnen de VN heeft, maar wiens lidstaten 
ook afzonderlijke VN-lidstaten zijn; dringt 
aan op een betere samenwerking tussen 
de VN-spelers en de verschillende VN-
structuren door de algemene coördinatie 
en samenhang te verbeteren;

1. houdt rekening met de complexe 
institutionele structuur van de Verenigde 
Naties (VN) en de specifieke aard van de 
Europese Unie (EU) als een supranationale 
unie die een versterkte waarnemersstatus 
binnen de VN heeft, wiens lidstaten ook 
afzonderlijke en onafhankelijke VN-
lidstaten zijn en dit ongetwijfeld ook 
zullen blijven en zo het grondbeginsel van 
subsidiariteit concretiseren; vraagt de 
invloed van individuele lidstaten te 
stabiliseren en tegelijkertijd de 
aangetoonde samenwerking tussen de EU 
en de VN te behouden;

Or. en

Amendement 3
Claudia Tapardel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. houdt rekening met de complexe 
institutionele structuur van de Verenigde 
Naties (VN) en de specifieke aard van de 
Europese Unie (EU) als een supranationale 
unie die een versterkte waarnemersstatus 
binnen de VN heeft, maar wiens lidstaten 
ook afzonderlijke VN-lidstaten zijn; dringt 
aan op een betere samenwerking tussen de 
VN-spelers en de verschillende VN-
structuren door de algemene coördinatie en 
samenhang te verbeteren;

1. houdt rekening met de complexe 
institutionele structuur van de Verenigde 
Naties (VN) en de specifieke aard van de 
Europese Unie (EU) als een supranationale 
unie die een versterkte waarnemersstatus 
binnen de VN heeft, maar wiens lidstaten 
ook afzonderlijke VN-lidstaten zijn; dringt 
aan op een betere samenwerking tussen de 
VN-spelers en de verschillende VN-
structuren (agentschappen, fondsen, 
programma's, commissie en comités) door 
de algemene coördinatie en samenhang te 
verbeteren;
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Or. en

Amendement 4
David McAllister

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. houdt rekening met de complexe 
institutionele structuur van de Verenigde 
Naties (VN) en de specifieke aard van de 
Europese Unie (EU) als een supranationale 
unie die een versterkte waarnemersstatus 
binnen de VN heeft, maar wiens lidstaten 
ook afzonderlijke VN-lidstaten zijn; dringt 
aan op een betere samenwerking tussen de 
VN-spelers en de verschillende VN-
structuren door de algemene coördinatie en 
samenhang te verbeteren;

1. houdt rekening met de complexe 
institutionele structuur van de Verenigde 
Naties (VN) en de specifieke aard van de 
Europese Unie (EU) als een supranationale 
unie die een versterkte waarnemersstatus 
binnen de VN heeft, maar wiens lidstaten 
ook afzonderlijke VN-lidstaten zijn; dringt 
aan op een betere samenwerking tussen de 
VN-spelers en de verschillende VN-
structuren door de algemene coördinatie en 
samenhang te verbeteren; is van mening 
dat de EU zich in deze context als een 
mondiale actor binnen de VN moet 
gedragen en ernaar moet streven haar 
hefboomeffect en zichtbaarheid op het 
internationale toneel verder te verbeteren, 
naar de letter en de geest van het Verdrag 
van Lissabon;

Or. en

Amendement 5
Eva Paunova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. houdt rekening met de complexe 
institutionele structuur van de Verenigde 
Naties (VN) en de specifieke aard van de 
Europese Unie (EU) als een supranationale 
unie die een versterkte waarnemersstatus 
binnen de VN heeft, maar wiens lidstaten 

1. houdt rekening met de complexe 
institutionele structuur van de Verenigde 
Naties (VN) en de specifieke aard van de 
Europese Unie (EU) als een supranationale 
unie die een versterkte waarnemersstatus 
binnen de VN heeft, maar wiens lidstaten 
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ook afzonderlijke VN-lidstaten zijn; dringt 
aan op een betere samenwerking tussen de 
VN-spelers en de verschillende VN-
structuren door de algemene coördinatie en 
samenhang te verbeteren;

ook afzonderlijke VN-lidstaten zijn; dringt 
aan op een betere en doeltreffende
samenwerking tussen de VN-spelers en de 
verschillende VN-structuren door de 
algemene coördinatie en samenhang te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 6
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de versterkte 
status van de EU binnen de VN het pad 
moet effenen voor een nauwere cohesie 
en samenwerking van andere groepen 
landen, in hun regionale organisaties, 
binnen het VN-systeem, waardoor zij hun 
standpunten sterker kunnen uiten in de 
Veiligheidsraad en dit orgaan een 
evenwichtigere vertegenwoordiging kan 
krijgen;

Or. en

Amendement 7
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de EU om de 
doelstellingen van haar buitenlands beleid 
beter te verwezenlijken haar interne 
coördinatie op dit vlak moet verbeteren; 
dringt er bij de lidstaten en de EU-
instellingen op aan na te denken over 
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manieren waarop alle noodzakelijke 
instrumenten ter beschikking kunnen 
worden gesteld om een volledig 
gemeenschappelijk beleid op het vlak van 
buitenlandse zaken en veiligheid te 
bereiken en de EU als één internationale 
actor te laten optreden;

Or. en

Amendement 8
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de lidstaten om 
meer gewicht te geven aan de rol van de 
Unie in internationale organisaties het op 
voorhand eens moeten worden over een 
gemeenschappelijk standpunt met 
betrekking tot alle relevante kwesties en 
wijst erop dat de functie van hoge 
vertegenwoordiger voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid in het leven 
werd geroepen om de Unie in 
internationale betrekkingen met één stem 
te laten spreken en dat deze persoon in 
staat moet worden gesteld haar rol ook in 
dit verband ten volle te vervullen;

Or. it

Amendement 9
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. vraagt dat de VN, de Commissie en 
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de Raad het Parlement ten volle op de 
hoogte houden over hun coördinatie 
teneinde het Parlement te betrekken bij de 
definitie en herziening van de 
doelstellingen van het buitenlands beleid 
van de EU;

Or. en

Amendement 10
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt de agenda om de VN te zo
hervormen dat uitdrukking wordt gegeven 
aan een effectief multilateralisme, met 
inachtneming van de versterkte status van 
de EU in de Algemene Vergadering van de 
VN na de inwerkingtreding van het 
verdrag van Lissabon op 1 december 2009 
en de goedkeuring van de VN-resolutie 
65/276 van 3 mei 2011 over de deelname 
van de Europese Unie aan de 
werkzaamheden van de Verenigde Naties;

2. bevestigt nogmaals de centrale rol die 
de VN speelt voor de legalisering van 
internationale betrekkingen tussen de 
volkeren van de wereldgemeenschap met 
betrekking tot uitdagingen op politiek, 
economisch, cultureel, financieel en 
juridisch vlak en voor de oplossing van 
onderlinge conflicten zonder geweld;
steunt de agenda om de VN te hervormen, 
die, rekening houdend met de 
fundamentele veranderingen van de 
kenmerken van de internationale 
gemeenschap van staten sinds de 
oprichting van de Verenigde Naties, onder 
meer de opkomst van de EU als actor, 
erop gericht moet zijn de bestaande 
structuren fundamenteel democratischer 
te maken door middel van meer 
alomvattende monitorings- en 
besluitvormingsbevoegdheden van de 
Algemene Vergadering ten aanzien van de 
Veiligheidsraad, het bestaande 
multilateralisme te versterken door de 
vertegenwoordiging van voornamelijk 
Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse 
landen in de Veiligheidsraad te verhogen 
en door de rol van de bestaande regionale 
organisaties, nevenorganen en organen 
met een speciaal status zowel politiek als 
financieel aanzienlijk te versterken voor 
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het leveren van hun eigen specifieke 
bijdrage om de doelstellingen van het VN-
Handvest te bereiken;

Or. en

Amendement 11
Marcus Pretzell

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt de agenda om de VN te zo 
hervormen dat uitdrukking wordt gegeven 
aan een effectief multilateralisme, met 
inachtneming van de versterkte status van 
de EU in de Algemene Vergadering van de 
VN na de inwerkingtreding van het verdrag 
van Lissabon op 1 december 2009 en de 
goedkeuring van de VN-resolutie 65/276 
van 3 mei 2011 over de deelname van de 
Europese Unie aan de werkzaamheden van 
de Verenigde Naties;

2. steunt de agenda om de VN te zo 
hervormen dat uitdrukking wordt gegeven 
aan een effectief multilateralisme, met 
inachtneming van de speciale status van de 
EU in de Algemene Vergadering van de 
VN na de inwerkingtreding van het verdrag 
van Lissabon op 1 december 2009, waarin 
subsidiariteit ten volle als een 
voortreffelijk kenmerk wordt gepromoot,
en de goedkeuring van de VN-resolutie 
65/276 van 3 mei 2011 over de deelname 
van de Europese Unie aan de 
werkzaamheden van de Verenigde Naties;

Or. en

Amendement 12
Claudia Tapardel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt de agenda om de VN te zo 
hervormen dat uitdrukking wordt gegeven 
aan een effectief multilateralisme, met 
inachtneming van de versterkte status van 
de EU in de Algemene Vergadering van de 
VN na de inwerkingtreding van het verdrag 
van Lissabon op 1 december 2009 en de 

2. steunt de agenda om de VN te zo 
hervormen dat uitdrukking wordt gegeven 
aan een effectief multilateralisme, met 
inachtneming van de versterkte status van 
de EU in de Algemene Vergadering van de 
VN na de inwerkingtreding van het verdrag 
van Lissabon op 1 december 2009 en de 
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goedkeuring van de VN-resolutie 65/276 
van 3 mei 2011 over de deelname van de 
Europese Unie aan de werkzaamheden van 
de Verenigde Naties;

goedkeuring van de VN-resolutie 65/276 
van 3 mei 2011 over de deelname van de 
Europese Unie aan de werkzaamheden van 
de Verenigde Naties; vraagt de Europese 
Commissie aan het Europees Parlement te 
rapporteren over hoe de resolutie ten 
uitvoer werd gelegd en welke lessen 
hieruit kunnen worden getrokken om een 
doeltreffender multilateralisme te 
garanderen;

Or. en

Amendement 13
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vraagt dat de Veiligheidsraad zo 
wordt hervormd dat de Europese Unie een 
permanente zetel krijgt ter vervanging van 
de twee permanente en de tijdelijke 
Europese leden; stelt voor dat de EU één 
stem heeft in dit orgaan;

Or. en

Amendement 14
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vraagt de onderhandelingen en 
noodzakelijke procedures op te starten 
opdat de Europese Unie zo snel mogelijk 
permanent lid van de VN-Veiligheidsraad 
kan worden;
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Or. it

Amendement 15
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. stelt voor de Veiligheidsraad zo te 
hervormen dat een vetorecht slechts 
mogelijk is als dit besluit door minstens de 
helft van de permanente leden wordt 
gesteund;

Or. en

Amendement 16
Claudia Tapardel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat een stevig en stabiel 
partnerschap tussen de EU en de VN van 
fundamenteel belang is voor het werk van 
de VN voor elk van de drie pijlers – vrede 
en veiligheid, mensenrechten en 
ontwikkeling – en tevens van essentieel 
belang is voor de rol van de EU als 
mondiale speler;

3. benadrukt dat een stevig en stabiel 
partnerschap tussen de EU en de VN van 
fundamenteel belang is voor het werk van 
de VN voor elk van de drie pijlers – vrede 
en veiligheid, mensenrechten en duurzame
ontwikkeling – en tevens van essentieel 
belang is voor de rol van de EU als 
mondiale speler;

Or. en

Amendement 17
Marcus Pretzell

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat een stevig en stabiel 
partnerschap tussen de EU en de VN van 
fundamenteel belang is voor het werk van 
de VN voor elk van de drie pijlers – vrede 
en veiligheid, mensenrechten en 
ontwikkeling – en tevens van essentieel 
belang is voor de rol van de EU als 
mondiale speler;

3. benadrukt dat een stevig en stabiel 
partnerschap tussen de EU en de VN van 
fundamenteel belang is voor het werk van 
de VN voor elk van de drie pijlers – vrede 
en veiligheid, mensenrechten en 
ontwikkeling – en tevens van essentieel 
belang is voor de rol van de EU als 
mondiale speler naast de afzonderlijke 
actie van elk van de lidstaten, zoals is 
vastgelegd in de Verdragen van Lissabon 
en Maastricht, waarin specifiek wordt 
gesteld dat subsidiariteit onontbeerlijk en 
belangrijk is voor een federale unie van 
staten, zoals de EU, en een cruciaal en 
centraal element voor het regelgevende 
concept van de EU;

Or. en

Amendement 18
Eva Paunova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat een stevig en stabiel 
partnerschap tussen de EU en de VN van 
fundamenteel belang is voor het werk van 
de VN voor elk van de drie pijlers – vrede 
en veiligheid, mensenrechten en 
ontwikkeling – en tevens van essentieel 
belang is voor de rol van de EU als
mondiale speler;

3. benadrukt dat een stevig en stabiel 
partnerschap tussen de EU en de VN van 
fundamenteel belang is voor het werk van 
de VN voor elk van de drie pijlers – vrede 
en veiligheid, mensenrechten en 
ontwikkeling – en tevens van essentieel 
belang is voor de rol van de EU als actieve
mondiale speler;

Or. en

Amendement 19
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat een stevig en stabiel 
partnerschap tussen de EU en de VN van 
fundamenteel belang is voor het werk van 
de VN voor elk van de drie pijlers – vrede 
en veiligheid, mensenrechten en 
ontwikkeling – en tevens van essentieel 
belang is voor de rol van de EU als 
mondiale speler;

3. herinnert eraan dat beide 
internationale organisaties 
basisbeginselen gemeenschappelijk 
hebben en benadrukt dat deze gedeelde 
waarden en compromissen moeten 
worden beschouwd als de basis om samen 
te werken; benadrukt dat een stevig en 
stabiel partnerschap tussen de EU en de 
VN van fundamenteel belang is voor het 
werk van de VN voor elk van de drie 
pijlers – vrede en veiligheid, 
mensenrechten en ontwikkeling – en tevens 
van essentieel belang is voor de rol van de 
EU als mondiale speler;

Or. en

Amendement 20
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat een stevig en stabiel 
partnerschap tussen de EU en de VN van 
fundamenteel belang is voor het werk van 
de VN voor elk van de drie pijlers – vrede 
en veiligheid, mensenrechten en 
ontwikkeling – en tevens van essentieel 
belang is voor de rol van de EU als 
mondiale speler;

3. benadrukt dat een stevig en stabiel 
partnerschap tussen de EU en de VN van 
fundamenteel belang is voor het werk van 
de VN voor elk van de drie pijlers – vrede 
en veiligheid, mensenrechten en 
ontwikkeling – en tevens van essentieel 
belang is voor de rol van de EU als 
mondiale speler; bevestigt nogmaals dat 
preventie en het aanpakken van de 
oorzaken cruciaal zijn voor de 
confrontatie van gewelddadige conflicten 
en de oplossing van nieuwe 
beschavingsuitdagingen;

Or. en
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Amendement 21
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt de rol van de hoge 
vertegenwoordiger om overeenkomstig 
artikel 18 VEU het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
Unie te voeren; herhaalt zijn oproep aan 
de hoge vertegenwoordiger om de 
voornaamste externe vertegenwoordiger 
van de EU in internationale fora te 
worden, zeker bij de Verenigde Naties;

Or. en

Amendement 22
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat een parlementaire 
vergadering van de VN (PVVN), 
opgericht krachtens artikel 22 van het 
VN-Handvest, een uitgangspunt kan zijn 
om de Verenigde Naties democratischer te 
maken;

Or. en

Amendement 23
Marcus Pretzell

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verbindt zich ertoe het VN-systeem beter 
aangepast te maken aan de nieuwe 
machtsverhoudingen in de wereld en de 
transparantie, verantwoordelijkheid en de 
efficiëntie ervan te vergroten door dubbel 
werk te vermijden en de verschillende VN-
structuren rationeler te gebruiken;

4. verbindt zich ertoe het VN-systeem beter 
aangepast te maken aan de nieuwe 
machtsverhoudingen in de wereld, door, 
onder meer, Duitsland als permanent lid 
aan de VN-Veiligheidsraad toe te voegen,
en de transparantie, verantwoordelijkheid 
en de efficiëntie ervan te vergroten door 
dubbel werk te vermijden en de 
verschillende VN-structuren rationeler te 
gebruiken, maar zonder het 
subsidiariteitsbeginsel te beperken en 
derhalve subsidiariteitscontrole- en 
preventiemaatregelen te eerbiedigen, zoals 
de procedure van vroegtijdige 
waarschuwing vooraf die in het Verdrag 
van Lissabon aan de nationale 
parlementen van de EU-lidstaten wordt 
toegekend;

Or. en

Amendement 24
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verbindt zich ertoe het VN-systeem beter 
aangepast te maken aan de nieuwe 
machtsverhoudingen in de wereld en de 
transparantie, verantwoordelijkheid en de 
efficiëntie ervan te vergroten door dubbel 
werk te vermijden en de verschillende VN-
structuren rationeler te gebruiken;

4. verbindt zich ertoe het VN-systeem en 
de vele instellingen en structuren ervan 
beter aangepast te maken aan de nieuwe 
uitdagingen en ontwikkelingen in de 
wereld en de transparantie, 
verantwoordelijkheid en de efficiëntie 
ervan te vergroten door dubbel werk te 
vermijden en de verschillende VN-
structuren rationeler te gebruiken; herhaalt 
zijn steun om parlementaire en 
maatschappelijke actoren een 
vertegenwoordigingsrecht te geven in 
discussies in de VN over kwesties die hen 
rechtstreeks aanbelangen;
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Or. en

Amendement 25
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verbindt zich ertoe het VN-systeem beter 
aangepast te maken aan de nieuwe 
machtsverhoudingen in de wereld en de 
transparantie, verantwoordelijkheid en de 
efficiëntie ervan te vergroten door dubbel 
werk te vermijden en de verschillende VN-
structuren rationeler te gebruiken;

4. verbindt zich ertoe het VN-systeem beter 
aangepast te maken aan de nieuwe 
machtsverhoudingen in de wereld en de 
transparantie, verantwoordelijkheid en de 
efficiëntie ervan te vergroten door dubbel 
werk te vermijden en de verschillende VN-
structuren rationeler te gebruiken; oppert 
dat de ervaring van de EU met 
transnationale besluitvorming nuttige 
inzichten kan verschaffen voor het 
hervormingsproces van de VN, vooral met 
betrekking tot de Veiligheidsraad;

Or. en

Amendement 26
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) herinnert eraan dat de hervorming 
van de VN-Veiligheidsraad een van de 
elementen van de globale agenda voor de 
hervorming van het VN-systeem en een 
cruciaal langetermijndoel van de EU is; 
vraagt dan ook een alomvattende 
hervorming van de VN-Veiligheidsraad 
actief te steunen zodat de Europese Unie 
een permanente zetel krijgt;

Or. en
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Amendement 27
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – punt 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(2) roept ertoe op bij de komende 
verkiezing van de VN-secretaris-generaal 
een Europese vrouwelijke kandidaat te 
steunen;

Or. en

Amendement 28
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt dat bij de komende 
verkiezing van de nieuwe VN-secretaris-
generaal, die tegen 2017 vereist is, een 
gewijzigde selectieprocedure wordt 
toegepast, waarvan de criteria en 
procedures transparant zijn voor de VN-
lidstaten en uitvoerende en parlementaire 
structuren en voor het maatschappelijk 
middenveld, het publiek en de media, en 
die tegelijkertijd gendergelijkheid 
bevordert;

Or. en

Amendement 29
Jo Leinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herhaalt zijn vraag om te pleiten 
voor de oprichting van een parlementaire 
vergadering van de VN (PVVN) naast de 
Algemene Vergadering binnen de VN-
structuur om de democratische 
verantwoordingsplicht en transparantie 
van mondiaal beheer te verhogen en 
opdat het publiek meer kan deelnemen 
aan de activiteiten van de VN;

Or. en

Amendement 30
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat de EU en haar 
lidstaten samen de grootste financiële 
donor aan de VN-begroting zijn; benadrukt 
daarom, in de geest van het initiatief "Eén 
VN" (één leider, één begroting, één 
programma, één bureau) dat ervoor moet 
worden gezorgd dat via de VN bestede EU-
middelen meer zichtbaarheid krijgen en 
efficiënt worden gebruikt; vraagt dat de 
VN en de Commissie het Parlement 
volledig op de hoogte houden van het 
gebruik dat de VN maakt van de EU-
bijdragen;

5. herinnert eraan dat de EU en haar 
lidstaten samen de grootste financiële 
donor aan de VN-begroting zijn; benadrukt 
daarom, in de geest van het initiatief "Eén 
VN" (één leider, één begroting, één 
programma, één bureau) dat ervoor moet 
worden gezorgd dat via de VN bestede EU-
middelen meer zichtbaarheid krijgen en 
efficiënt worden gebruikt; vraagt dat de 
Commissie en de EU-lidstaten bij de VN 
aandringen op de consistente uitvoering 
van het VN-initiatief inzake transparantie 
en verantwoording en het Europees
Parlement volledig op de hoogte houden 
van het gebruik dat de VN maakt van de 
EU-bijdragen;

Or. en

Amendement 31
Claudia Tapardel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat de EU en haar 
lidstaten samen de grootste financiële 
donor aan de VN-begroting zijn; benadrukt 
daarom, in de geest van het initiatief "Eén 
VN" (één leider, één begroting, één 
programma, één bureau) dat ervoor moet 
worden gezorgd dat via de VN bestede EU-
middelen meer zichtbaarheid krijgen en 
efficiënt worden gebruikt; vraagt dat de 
VN en de Commissie het Parlement 
volledig op de hoogte houden van het 
gebruik dat de VN maakt van de EU-
bijdragen;

5. herinnert eraan dat de EU en haar 
lidstaten samen de grootste financiële 
donor aan de VN-begroting zijn; benadrukt 
daarom, in de geest van het initiatief "Eén 
VN" (één leider, één begroting, één 
programma, één bureau) dat ervoor moet 
worden gezorgd dat via de VN bestede EU-
middelen meer zichtbaarheid krijgen en 
efficiënt worden gebruikt; vraagt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de 
Commissie (HV/VV) hiertoe een 
gemeenschappelijk standpunt van de 
lidstaten te ontwikkelen; vraagt dat de VN 
en de Commissie het Parlement volledig op 
de hoogte houden van het gebruik dat de 
VN maakt van de EU-bijdragen;

Or. en

Amendement 32
Marcus Pretzell

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat de EU en haar 
lidstaten samen de grootste financiële 
donor aan de VN-begroting zijn; benadrukt 
daarom, in de geest van het initiatief "Eén 
VN" (één leider, één begroting, één 
programma, één bureau) dat ervoor moet 
worden gezorgd dat via de VN bestede EU-
middelen meer zichtbaarheid krijgen en 
efficiënt worden gebruikt; vraagt dat de 
VN en de Commissie het Parlement 
volledig op de hoogte houden van het 
gebruik dat de VN maakt van de EU-
bijdragen;

5. herinnert eraan dat de EU en, 
bijkomend, haar lidstaten samen de 
grootste financiële donor aan de VN-
begroting zijn; benadrukt daarom, in de 
geest van het initiatief "Eén VN" (één 
leider, één begroting, één programma, één 
bureau) dat ervoor moet worden gezorgd 
dat via de VN bestede EU-middelen meer 
zichtbaarheid krijgen en efficiënt worden 
gebruikt; vraagt dat de VN en de 
Commissie het Parlement volledig op de 
hoogte houden van het gebruik dat de VN 
maakt van de EU-bijdragen en vraagt dat 
de EU-lidstaten beter worden betrokken 
bij de besluitvormingsprocessen van de 
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VN door hen in de verschillende comités 
op alle niveaus vertegenwoordigd te laten 
zijn;

Or. en

Amendement 33
Eva Paunova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat de EU en haar 
lidstaten samen de grootste financiële 
donor aan de VN-begroting zijn; benadrukt 
daarom, in de geest van het initiatief "Eén 
VN" (één leider, één begroting, één 
programma, één bureau) dat ervoor moet 
worden gezorgd dat via de VN bestede EU-
middelen meer zichtbaarheid krijgen en 
efficiënt worden gebruikt; vraagt dat de 
VN en de Commissie het Parlement 
volledig op de hoogte houden van het 
gebruik dat de VN maakt van de EU-
bijdragen;

5. herinnert eraan dat de EU en haar 
lidstaten samen de grootste financiële 
donor aan de VN-begroting zijn; benadrukt 
daarom, in de geest van het initiatief "Eén 
VN" (één leider, één begroting, één 
programma, één bureau) dat ervoor moet 
worden gezorgd dat via de VN bestede EU-
middelen meer zichtbaarheid krijgen en 
efficiënt worden gebruikt; vraagt dat de 
VN en de Commissie het Parlement 
volledig en tijdig op de hoogte houden van 
het gebruik dat de VN maakt van de EU-
bijdragen;

Or. en

Amendement 34
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat de EU en haar 
lidstaten samen de grootste financiële 
donor aan de VN-begroting zijn; benadrukt 
daarom, in de geest van het initiatief "Eén 
VN" (één leider, één begroting, één 
programma, één bureau) dat ervoor moet 
worden gezorgd dat via de VN bestede EU-

5. herinnert eraan dat de EU en haar 
lidstaten samen de grootste financiële 
donor aan de VN-begroting zijn; herinnert 
eraan dat het engagement van de EU niet 
alleen in een financieel bedrag wordt 
uitgedrukt, maar ook in de samenwerking 
met menselijk kapitaal en technische 
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middelen meer zichtbaarheid krijgen en 
efficiënt worden gebruikt; vraagt dat de 
VN en de Commissie het Parlement 
volledig op de hoogte houden van het 
gebruik dat de VN maakt van de EU-
bijdragen;

kennis; benadrukt daarom, in de geest van 
het initiatief "Eén VN" (één leider, één 
begroting, één programma, één bureau) dat 
ervoor moet worden gezorgd dat via de VN 
bestede EU-middelen meer zichtbaarheid 
krijgen en efficiënt worden gebruikt; vraagt 
dat de VN en de Commissie het Parlement 
volledig op de hoogte houden van het 
gebruik dat de VN maakt van de EU-
bijdragen;

Or. en

Amendement 35
David McAllister

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. apprecieert het feit dat de EU 
dankzij het kanaliseren van haar steun 
via de VN regio's van de wereld kan 
steunen die ze alleen misschien niet zou 
kunnen bereiken; is zich bewust van het 
hoge risico dat inherent is aan het 
verlenen van steun aan door conflicten 
getroffen regio's; betreurt het echter dat 
partnerorganisaties waaraan de 
uitvoering van de begroting van de Unie 
onder indirect beheer wordt toevertrouwd, 
vaak te laat, onvolledig en onvoldoende 
resultaatgericht aan de Commissie verslag 
leggen, waardoor de Commissie haar 
monitoringfunctie niet correct kan 
uitoefenen;

Or. en

Amendement 36
Eva Paunova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. vindt dat samenwerking tussen de EU en 
de VN inzake vredesondersteuning van 
cruciaal belang is om politieke missies en 
bemiddelingsactiviteiten te ondersteunen 
en planningsprocedures te stroomlijnen;

6. vindt dat samenwerking tussen de EU en 
de VN inzake vredesondersteuning van 
cruciaal belang is om politieke missies en 
bemiddelingsactiviteiten te ondersteunen 
en planningsprocedures te stroomlijnen en 
steunt in dit verband de herziening van de 
VN-vredesoperaties volledig;

Or. en

Amendement 37
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vindt dat samenwerking tussen de EU en 
de VN inzake vredesondersteuning van 
cruciaal belang is om politieke missies en 
bemiddelingsactiviteiten te ondersteunen 
en planningsprocedures te stroomlijnen;

6. vindt dat samenwerking tussen de EU en 
de VN inzake vredesondersteuning van 
cruciaal belang moet zijn om politieke 
missies en bemiddelingsactiviteiten te 
ondersteunen en planningsprocedures te 
stroomlijnen, in het bijzonder met 
betrekking tot de consistente uitvoering 
van beleid voor de periode na de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling 2015 door meer 
beleidscoherentie, ook in de acties van de 
EU op het vlak van buitenlands en 
veiligheidsbeleid, internationale handel 
en mondiaal economisch beleid, 
ontwikkeling en internationaal 
klimaatbeleid, politiek en sociaal 
mensenrechtenbeleid;

Or. en

Amendement 38
David McAllister
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. erkent de wil van de EU om het VN-
systeem beter aangepast te maken aan de 
nieuwe machtsverhoudingen in de wereld, 
maar ziet dat het nastreven van deze 
hervormingen wordt gehinderd door het 
feit dat de lidstaten niet tot een 
gemeenschappelijk standpunt komen, 
vooral met betrekking tot de 
internationalevredes- en 
veiligheidsstructuur, en heeft bijgedragen 
tot de huidige impasse rond de 
hervorming van de Veiligheidsraad, of 
deze alleszins niet heeft opgelost;

Or. en

Amendement 39
David McAllister

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt de huidige prioriteiten 
van de EU voor de 69e zitting van de 
AVVN, een herhaling van de vaste eis van 
de EU dat de VN hun structuren, 
begroting en werkmethodes moeten 
stroomlijnen zonder moeilijke 
onderwerpen, zoals de hervorming van de 
Veiligheidsraad, uit de weg te gaan;

Or. en

Amendement 40
David McAllister

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 quater. benadrukt dat de Algemene 
Vergadering, die de regeringen van alle 
lidstaten vertegenwoordigt, over manieren 
en middelen moet beschikken om sturing 
te geven aan het VN-systeem en om al zijn 
activiteiten te coördineren;

Or. en

Amendement 41
David McAllister

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. raadt de Raad aan een 
grondige hervorming van het VN-stelsel, 
en met name de VN-Veiligheidsraad, 
actief te ondersteunen om de legitimiteit, 
regionale vertegenwoordiging, 
verantwoordingsplicht en effectiviteit 
ervan te versterken; werk te maken van de 
langetermijndoelstelling dat de EU een 
zetel zou hebben in een uitgebreide VN-
Veiligheidsraad; de samenhang en 
doeltreffendheid van de EU als 
wereldspeler te garanderen teneinde snel 
en grondig te handelen en met één stem te 
spreken, door de standpunten van de 
lidstaten beter te coördineren en de 
samenwerking tussen de EDEO en de 
lidstaten te verbeteren; in dit verband de 
EDEO aan te sporen om, met name via de 
EU-delegaties in New York en Genève, te 
werken aan een grotere coherentie van 
het EU-optreden;

Or. en


