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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

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;

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;

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;

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;

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;

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;


