VII REGULIERE VERGADERING VAN DE RAAD VAN
STAATSHOOFDEN EN REGERINGSLEIDERS VAN DE UNIE
VAN ZUID-AMERIKAANSE NATIES

VERKLARING VAN PARAMARIBO
	
  

De Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van de Unie van ZuidAmerikaanse Naties (UNASUR), bijeen in Paramaribo, Republiek
Suriname op 30 augustus 2013, tijdens zijn de VIIe Reguliere
Vergadering bevestigt opnieuw dat de Zuid-Amerikaanse integratie en
eenheid op flexibele en geleidelijke wijze moeten worden opgebouwd in
het kader van samenwerking, solidariteit en met inachtneming van het
pluralisme. De Raad onderstreept tevens zijn vastbeslotenheid tot het
opbouwen van een Zuid-Amerikaanse identiteit gebaseerd op gedeelde
waarden, zoals democratie, de Rechtsstaat, onvoorwaardelijk
eerbiediging van de mensenrechten en het versterken van Zuid-Amerika
als zone van vrede.
2. De Raad betuigt eer aan de nagedachtenis van Commandant Hugo
Chavez Fias, President van de Bolivariaanse Republiek Venezuela en
deelt in het verdriet van de familie en het Venezolaanse volk, over de
leegte die is ontstaan door zijn verscheiden, in de zin dat zijn
levensvoorbeeld en Latijns-Amerikaanse waardigheid altijd een bron
van inspiratie zullen zijn voor het verbond zijn strategische visie te
projecteren op de nimmer aflatende strijd voor de wezenlijke versterking
van de Latijns-Amerikaanse en Caribische eenheid.
3. De Raad verklaart met vastberadenheid dat President Hugo Chávez
het symbool is van een generatie staatsmannen die de strategische koers
hebben uitgezet en de basis hebben gelegd voor de Zuid-Amerikaanse

identiteit en eenwording en dat zijn visionaire motivering van invloed
was toen in april 2007, op het eiland Margarita, in Venezuela, het besluit
werd genomen tot oprichting van UNASUR. Sedert dat moment, heeft
zijn onwrikbare inzet voor het Zuid-Amerikaans belang op ons
integratieproces een stempel gedrukt dat is geïnspireerd door het streven
naar welzijn en sociale rechtvaardigheid voor onze volkeren.
4. De Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders onderstreept de
belangrijke taak verricht door Z.Exc. Ollanta Humala Tasso, President
van de Republiek Peru, bij de uitoefening van zijn functie in het Pro
Tempore Presidium van UNASUR in de periode 2012-2013, welke heeft
bijgedragen aan het voortdurende integratieproces van ons continent.
5. De Raad drukt zijn voldoening uit over het aanvaarden door Z.Exc.
Desiré Delano Bouterse, President van de Republiek Suriname, van de
leiding van het Pro Tempore Presidium van UNASUR voor de periode
2013-2014, wenst hem succes toe tijdens zijn ambtstermijn en verzekert
hem van zijn vastberadenheid om bij te dragen aan het realiseren van de
in deze etappe gestelde doelen.

6. De Raad is van mening dat de uitoefening van het Pro Tempore
Presidium door de Republiek Suriname een grote kans zal zijn voor het
verdiepen van de eenheid en de wil tot integratie van alle volkeren van
Zuid-Amerika.

7. De Raad spreekt zijn diepe waardering uit voor de effectieve leiding
gegeven door Dr. Ali Rodriguez Araque aan het Algemeen Secretariaat
van UNASUR in de periode 2012-2013 en is hem erkentelijk voor zijn
onbetwistbare en onmiskenbare bijdrage aan de vorming van de

strategische visie van de Unie, gebaseerd op zijn vastbeslotenheid het
belang van het soeverein beslissen over de duurzame benutting,
verdediging en bescherming van de natuurlijke hulpbronnen op de
voorgrond te plaatsen als een van de elementen van de voormelde
strategische visie van Zuid-Amerika. De Raad erkent voorts zijn
waardevolle leiderschap bij het proces tot versterking van ons Algemeen
Secretariaat, in het bijzonder de nalatenschap vertegenwoordigd door het
Centrum voor Communicatie en Informatie van UNASUR.
8. De Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders onderstreept het feit
dat Zuid-Amerika rijk is aan natuurlijke hulpbronnen, zoals delfstoffen,
energiebronnen, bossen, landbouw en watervoorraden, alsook zijn
immense biodiversiteit en ecosystemen, naast de voordelen van zijn
geografische ligging en in het bijzonder, de mogelijkheden geboden
door zijn menselijke hulpbronnen en is van oordeel dat deze kenmerken
de regio onderscheiden, zijn strategisch potentieel versterken en aan zijn
duurzame ontwikkeling bijdragen. De Raad feliciteert het Algemeen
Secretariaat van UNASUR met de eerste UNASUR-Conferentie inzake
Natuurlijke Hulpbronnen en Integrale Ontwikkeling van de Regio, die
van 27 tot 30 mei werd gehouden in Caracas. De Raad doet een dringend
beroep op de instellingen en Ministeriële Raden om de resultaten van
deze Conferentie in overweging te nemen, daar het elementen betreft die
deel zouden moeten uitmaken van een strategische visie voor de
benutting van de natuurlijke rijkdommen met volstrekte eerbiediging
van de soevereiniteit van de Staten.
9. Ondanks zijn natuurlijke rijkdom blijven ongelijkheid en sociale
uitsluiting voortbestaan in onze regio. Daarom moet UNASUR bijdragen
aan de identificatie van vormen van regionale samenwerking waardoor
de Lidstaten kunnen profiteren van de rijkdommen van Zuid-Amerika
om vooruitgang te boeken in de strijd tegen de historische sociale

problematiek. De Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders is daarom
dan ook van mening dat een strategische visie van UNASUR op lange
termijn in wezen op de volgende pilaren moet rusten:
• de noodzaak een Zuid-Amerikaanse strategie te versterken
die de regio zou moeten projecterenin de mondiale context en
in staat zou moeten zijn de gemeenschappelijke
doelstellingen van ontwikkeling en sociale inclusie te
bevorderen, op een moment dat er zich belangrijke
veranderingen voordoen in de internationale economie en
politiek;
• de prioriteit gegeven aan UNASUR voor het bevorderen van
samenwerkingsvormen waardoor vooruitgang zou kunnen
worden geboekt bij het uitroeien van armoede, kwetsbaarheid
en sociale uitsluiting, alsok bij het overwinnen van de thans
bestaande asymmetrie. De Raad onderstreept derhalve de
goedkeuring van het Besluit betreffende de Agenda voor
Prioritaire Sociaal-maatschappelijke Acties en roept op tot de
uitvoering en voortdurende evaluatie ervan;
• het belang te evalueren hoe coördinatie en samenwerking in
het beheer en de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen
kunnen bijdragen aan de wetenschappelijke, technologische,
productieve en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van
Zuid-Amerika, met inachtneming van de diversiteit van de
Zuid-Amerikaanse biomassa, de onderscheiden kenmerken
en prioriteiten van elk land en de soevereine rechten van
Staten met betrekking tot de exploitatie van hun natuurlijke
hulpbronnen;
• de versterking van de fysieke infrastructuur en verbindingen
tussen Lidstaten met het doel de integratie van hun burgers te

bevorderen en het bouwen aan de Zuid-Amerikaanse
identiteit te stimuleren.
10. De opbouw van een Zuid-Amerikaanse identiteit vereist de
koppeling van verschillende aspecten zoals, onder andere, economisch,
politiek, sociaal, burgerschap, defensie en veiligheid, cultureel. Deze
essentiële pluraliteit van onderwerpen en instellingen van UNASUR
vertegenwoordigt tegelijkertijd een belangrijke institutionele uitdaging,
die de perfectionering vereist van de beleidsmechanismen van
UNASUR, ter garantie van een coherent integratieproces.
11. De Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders geeft opdracht aan
de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, opdat deze na
raadpleging van de Ministeriële Sectorale Raden, in overeenstemming
met de procedure opgenomen in het Oprichtingsverdrag en het
Reglement, een jaarlijks Stappenplan opstelt dat zal worden
gepresenteerd tijdens de reguliere topvergaderingen en waarin naast de
strategische doelstellingen en de activiteiten uiteengezet in de
Actieplannen van de UNASUR-instellingen, de voorkeursinitiatieven
voor het volgende jaar zullen worden vastgelegd.
12. Voor het garanderen van een goede communicatie tussen de
instellingen en politieke organen van UNASUR wordt de Raad van
Afgevaardigden opdracht gegeven vertegenwoordigers van de
Voorzitterschappen van de Ministerraden op zijn vergaderingen uit te
nodigen, wanneer dit nodig wordt geacht, opdat het Algemeen
Secretariaat een zesmaandelijks verslag kan opmaken over de
ontwikkeling van de activiteiten van de sectorale instellingen van
UNASUR, dat aan de Ministers van Buitenlandse Zaken zal worden
voorgelegd ter overweging.

13. De versterking van het Algemeen Secretariaat is onontbeerlijk voor
het garanderen van een coherent integratieproces en voor het uitvoeren
van de mandaten opgedragen aan de instellingen van UNASUR. De
Raad verzoekt de Secretaris-Generaal binnen een termijn van zes
maanden een aanvang te maken met een proces voor de institutionele
versterking van het Secretariaat, waarbij het vaste personeel dat nodig is
voor de goede uitoefening van zijn taken zal worden aangetrokken, met
inachtneming van het begrotingsaspect en het bepaalde in het
Oprichtingsverdrag en het Algemene Reglement van UNASUR, voor het
garanderen van effectief beleid zonder ondermijning van de vrijwillige
bijdragen van de Staten ten aanzien van hun diplomatieke
vertegenwoordigers op het Algemeen Secretariaat.
14. De Raad beschouwt de financiering van gezamenlijke initiatieven
van strategisch belang in het kader van de Ministeriële Sectorale Raden
van UNASUR, als een middel tot het bewerkstelligen van concrete
resultaten op korte en middellange termijn, ten gunste van de ZuidAmerikaanse burgers. Daarom is een versterking van de
beleidsmechanismes van het Fonds voor Gezamenlijke Initiatieven
noodzakelijk. De Raad geeft het Algemeen Secretariaat opdracht in het
tweede semester van 2013 een bijeenkomst te organiseren voor het
formuleren van aanbevelingen over vormen van mogelijkheden voor de
selectie, het ontwerp en de uitvoering van de projecten die door middel
van de Raad van Afgevaardigden ter beschouwing en goedkeuring
worden voorgelegd op de volgende bijeenkomst van de Raad van
Ministers van Buitenlandse Zaken.
15. De Raad herhaalt nogmaals het belang van burgerparticipatie in het
integratieproces en hecht in dit licht zijn goedkeuring aan de richtlijnen
voor de oprichting van een Forum voor Burgerparticipatie en
bekrachtigd het bijeenroepen van het Eerste Forum in de stad

Cochabamba, Bolivia, bij voorkeur in 2013. Als onderdeel van het
proces voor het houden van het Forum, zal een voorbereidende
vergadering worden gehouden in Buenos Aires, Argentinië, met het doel
de burgers te informeren over de richtlijnen en een debat op gang te
brengen
dat
zal
bijdragen
aan
het
bevorderen
van
informatiemechanismen en participatie van sociaal-maatschappelijke
actoren aan het Eerste Forum.
16. De Raad benadrukt dat UNASUR de ideale ruimte heeft gevormd
voor vooruitgang bij het ontwikkelen van strategische thema’s, zoals de
mogelijke ontwikkeling van een gedeelde visie betreffende regionale
defensie, die wordt geschetst in de reeks resultaten behaald binnen de
Zuid-Amerikaanse Defensieraad. Derhalve wordt een dringend beroep
gedaan op de Ministers van Defensie voor het opstellen en indienen van
een voorstel inzake de strategische richtlijnen van UNASUR voor de
geleidelijke en flexibele ontwikkeling van een gedeelde visie betreffende
regionale defensie, die zal worden voorgelegd op de eerstvolgende
Reguliere Vergadering van deze Raad.
17. De Raad benadrukte ook het werk van de Zuid-Amerikaanse
Defensieraad als een lichaam voor de ontwikkeling van het regionale
strategische denken door het versterken van het Centrum voor
Strategische Defensiestudies en het intiatief een Zuid-Amerikaanse
School voor Defensie op te zetten, ingericht als een centrum voor hoger
onderwijs en de coördinatie van netwerken onder de nationale
initiatieven van lidstaten, voor het opleiden van burgers en militair
personeel in aangelegenheden van regionale veiligheid en defensie.
18. De Raad bevestigt eens te meer zijn grote betrokkenheid bij de
defensie, bescherming, bevordering en versterking van de waarborgen
voor het volle genot van de mensenrechten. Met de instelling van het
Toporgaan voor samenwerking en coördinatie op het gebied van de

mensenrechten, wordt de nadruk gelegd op het belang van de
mensenrechten als dwarsdoorsnijdend thema binnen de UNASUR,
alsook op het belang van het bevorderen en coördineren van acties die
een positief effect moeten hebben op het volle genot van de
mensenrechten in de Lidstaten van de Unie.
19. De Raad herhaalt het belang van een gemeenschappelijke strategie
en visie binnen de Unie op het gebied van energie en geeft aan de
Ministers van de Zuid-Amerikaanse Energieraad de instructie de
vooruitgang geboekt ten aanzien van het Zuid-Amerikaans
Energieverdrag voor te leggen tijdens de eerstvolgende Reguliere
Vergadering van de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders.
20. De Raad bevestigt opnieuw het belang van de opbouw van een
Zuid-Amerikaans burgerschap, dat een van de voornaamste
doelstellingen is van de UNASUR. De Raad stelt verder vast welke
Lidstaten verder zullen werken aan de voorstellen gepresenteerd tijdens
het Peruaanse Pro Tempore Presidium, uiteengezet in het Stappenplan,
een document betreffende de leidende principes voor het opstellen van
een conceptueel verslag over Zuid-Amerikaans Burgerschap en een
vergelijkend model van nationale bijdragen.
21. De Raad is ook ingenomen met de Zuid-Amerikaanse Conferentie
voor Toerisme als UNASUR-instelling voor coördinatie en
samenwerking, daarbij herhalend dat de toeristische activiteit een
belangrijke bijdrage levert aan de economieën van de Zuid-Amerikaanse
landen door het genereren van zakelijke mogelijkheden, de bestrijding
van armoede, de bevordering van de economische groei en de duurzame
ontwikkeling van de volkeren.
22. De Raad erkent de noodzaak aangegeven in de processen voor
toenadering onder onze volkeren bij het nastreven van de eenwording,

als opgenomen in het eerste Jongerencongres van UNASUR gehouden
in februari 2011 en in de Verklaring van de Jongeren van CARICOMUNASUR van juni 2012. In dit verband geeft de Raad uitdrukking aan
zijn instemming met het voorstel van de Republiek Suriname om een
Jongerencongres van UNASUR te houden in november 2013, op een
langs diplomatieke weg nader te bepalen datum, met het doel de
mogelijkheid te evalueren voor het oprichten van een permanente
instelling voor jongeren binnen UNASUR.
23. De Zuid-Amerikaanse integratie is een open, meervoudig en
gemeenschappelijk proces dat de samenwerking stimuleert met andere
regio’s en internationale organisaties, in het bijzonder die waaraan de
Lidstaten van UNASUR deelnemen. In zijn betrekkingen met derden
moet UNASUR toenadering zoeken tot andere forums die bijdragen aan
de versterking en democratisering van de mechanismen voor
wereldbestuur.
24. Voor het identificeren van de belangen van UNASUR ten aanzien
van financiering geeft de Raad COSIPLAN de opdracht in
samenwerking met de Raad voor Economie en Financiën, een analyse
uit te voeren van de mogelijkheid tot het opzetten van UNASURmechanismen voor de financiering van infrastructuurprojecten, met de
deelneming van regionale ontwikkelingsbanken en met inachtneming
van de richtlijnen van UNASUR voor betrekkingen met derden.
25. UNASUR
moet
verder
een
internationaal
samenwerkingsinstrument vormen voor Zuid-Amerika met de LatijnsAmerikaanse en Caribische regio. Wij geven gehoor aan het verzoek van
de Regering van Haïti om steun van de UNASUR-landen voor
samenwerkingsprojecten op het gebied van alfabetisering. De Raad geeft
de Zuid-Amerikaanse Raad voor Onderwijs, via zijn Pro Tempore
Presidium, de opdracht onmiddellijk contact op te nemen met het

Technisch Secretariaat van UNASUR in Haïti en manieren van
samenwerking te identificeren.
26. De Raad uit zijn voldoening over het werk verzet door het
Technisch Secretariaat UNASUR in Haïti en door zijn Speciale Gezant,
Ambassadeur Rodolfo Mattarollo, en zijn team, onder anderen, meer
bepaald op het gebied van voedselzekerheid, gezondheid, huisvesting,
versterking van de Rechtsstaat en de mensenrechten. De Raad maakt in
het bijzonder melding van de opening van het Nestor Carlos Kirchner
ziekenhuis in de stad Corail. De Raad betuigt verder zijn dank aan de
Argentijnse Republiek voor de bereidheid tot het verder uitvoeren en
financieren van activiteiten tot aan de voltooiing van de aangegane
projecten.
27. De Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders onderschrijft de
Verklaring van Cochabamba van 4 juli 2013 en bevestigt opnieuw zijn
diepe verontwaardiging over en volstrekte afwijzing van de
ongerechtvaardigde intrekking van de toestemming tot overvlucht en
landing die eerder was verleend door de autoriteiten van enkele
Europese landen, aan het vliegtuig dat Z.Exc. Juan Evo Morales Ayma,
President van de Plurinationale Staat Bolivia vervoerde tijdens zijn
rondreis in dit continent. In dit verband wordt benadrukt dat een
dergelijke houding in strijd is met het Internationaal Recht en een
ernstige belediging was van de Boliviaanse President en alle ZuidAmerikaanse volkeren.
28. De Raad verwerpt resoluut de onderschepping van
telecommunicatie en de spionageactiviteiten in onze landen door de
nationale veiligheidsorganisatie van de Amerikaanse Regering, of wie
zich ook bezighoudt met dergelijke activiteiten, die een bedreiging
vormen voor de veiligheid en ernstige inbreuken zijn op de
mensenrechten, de burgerrechten en de politieke rechten, het

internationaal recht en onze onderscheiden soevereiniteit en schade
berokkenen aan de betrekkingen tussen staten.
29. De Raad geeft aan de Zuid-Amerikaanse Defensieraad (CDS) en
COSIPLAN de opdracht om de samenwerking met andere bevoegde
Ministerraden te evalueren en verder te werken aan hun respectieve
projecten ten aanzien van cybernetische defensie en de verbinding van
de glasvezelnetwerken van onze landen, die tot doel hebben onze
telecommunicatie beter te beveiligen, de ontwikkeling van de regionale
technologie te versterken en de digitale inclusie te bevorderen. De Raad
is verheugd over de belangstelling van MERCOSUR voor het verbeteren
van de afstemming met UNASUR over dergelijke aangelegenheden en
geeft CDS en COSIPLAN de opdracht regelmatig te coördineren met de
onlangs opgerichte Werkgroep van MERCOSUR die verantwoordelijk is
voor telecommunicatie en hem bij de volgende Reguliere Vergadering
van Staatshoofden en Regeringsleiders van UNASUR een verslag voor
te leggen met aanbevelingen over mogelijke vooruitgang op dit terrein.
30. De Raad geeft uitdrukking aan zijn solidariteit met de volkeren en
landen die het doelwit waren van lastercampagnes zoals die welke
recentelijk zijn gevoerd door bepaalde transnationale groepen en
ondernemingen van buiten de regio, tegen de Republiek Ecuador en
tegen de Argentijnse Republiek. In dit verband, benadrukt de Raad de
noodzaak voor transnationale ondernemingen en groepen de nationale
wetgeving te eerbiedigen en de beginselen en standaarden van
verantwoordelijk gedrag na te leven, die consistent zijn met het openbaar
beleid aangenomen door de Staten die investering ontvangen. De Raad is
eveneens ingenomen met de organisatie van de Eerste Ministeriële
Conferentie van Latijns-Amerikaanse Staten geraakt door transnationale
belangen, welke gehouden is in Guayaquil, op 22 april 2013 en de

oprichting van een internationaal
transnationale vennootschappen.

observatiecentrum

inzake

31. De Raad onderstreept het strategisch belang van het coördineren
van gemeenschappelijke standpunten door de landen van UNASUR met
betrekking tot belangrijke mondiale aangelegenheden, daardoor het
gevoel van eenheid in de regio versterkend. De Raad is derhalve
verheugd te aanvaarden de deelname van de Minister van Buitenlandse
Zaken van Peru, mevrouw Rivas Franchini, als vertegenwoordiger van
het Pro Tempore Presidium van UNASUR tijdens het openingsdebat
over het thema “Samenwerking tussen de Verenigde Naties en de
regionale en subregionale organisaties bij het behoud van internationale
vrede en veiligheid", in het kader van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties, tijdens de vergadering voorgezeten door het
Argentijnse Staatshoofd, Cristina Fernández de Kirchner. De Raad
ondersteunt voorts een grotere deelname van UNASUR aan debatten
gehouden op internationale forums.
32. De Raad geeft uiting aan zijn steun voor de legitieme
soevereiniteitsrechten van de Argentijnse Republiek op de Malvinaseilanden, de Georgias del Sur en de Sandwich del Sur alsmede de
omliggende zeegebieden.
33. De Raad geeft uiting aan zijn betrokkenheid bij de implementatie
van maatregelen en acties die de Republiek Paraguay in staat zouden
stellen tot het overwinnen van de moeilijkheden die ze ondervindt als
niet aan zee grenzend ontwikkelingsland, bij het voldoen aan haar
bijzondere behoefte voor het bevorderen van de absolute integratie van
haar economie in de internationale handel.
34. De Raad herhaalt de vastberadenheid tot versterking van het
multilateralisme, met de uitgebreide hervorming van de Verenigde

Naties
en
met
de
democratisering
van
internationale
besluitvormingsorganen. De Raad geeft uiting aan het belang van het
intensiveren van de intergouvernementele inspanning voor het
bevorderen van de verandering gewenst door de Veiligheidsraad, met
het doel deze te transformeren tot een orgaan dat in grotere mate
representatief, legitiem, efficiënt, democratisch en transparant is. In dit
verband acht de Raad het van wezenlijk belang de Algemene Veradering
en de Economische en Sociale Raad nieuw leven in te blazen. De Raad
benadrukte ook zijn grote toewijding aan de versterking en effectiviteit
van de Raad voor de Mensenrechten, het belangrijkste orgaan van de
Verenigde Naties voor de multilaterale behandeling van mensenrechten.
35. De Raad herbevestigt dat quinoa, gezien de voedingswaarde ervan,
een rol speelt bij het bereiken van voedsel- en voedingszekerheid, alsook
in de strijd voor het uitroeien van armoede en honger, en geeft daarom
uitdrukking aan zijn vastberadenheid deel te nemen en ondersteuning te
geven aan de activiteiten in het kader van het Internationaal Jaar van de
Quinoa en uitvoering te geven aan de reeks aanbevelingen
voortvloeiende uit zodanige activiteiten, met het doel de consumptie van
quinoa te bevorderen.
36. De Raad benadrukt dat de volledige geldigheid van instituten,
waarden, democratische beginselen en eerbied voor de regels van het
internationaal recht, een onontbeerlijke voorwaarde is voor het bouwen
aan het Zuid-Amerikaanse integratieproces, met eerbiediging van de
soevereiniteit van Staten, het beginsel van niet-inmenging, het
zelfsbeschikkingsrecht, de volledige beleving van de mensenrechten,
alsook de juridische gelijkwaardigheid daarvan, als universele
beginselen en krachtens het bepaalde in het Oprichtingsverdrag van
UNASUR.

37. De Raad feliciteert het volk van Ecuador met het verkiezingsproces
dat heeft geresulteerd in de verkiezing van Rafael Correa tot President
van de Republiek Ecuador en sprak de beste wensen uit voor succes
tijdens zijn ambtstermijn.
38. De Raad feliciteert het volk van Venezuela met het
verkiezingsproces in de Bolivariaanse Republiek Venezuela dat heeft
geresulteerd in de verkiezing van Z.Exc. Nicolás Maduro Moros tot
President van de Bolivariaanse Republiek Venezuela en wenst hem
succes tijdens zijn ambtstermijn.
39. De Raad feliciteert het volk van Paraguay met het verkiezingsproces
dat heeft geresulteerd in de verkiezing van Z.Exc. Horacio Cartes Jara en
met zijn aanvaarding van het ambt van President van de Republiek
Paraguay en wenst hem succes toe bij de uitvoering van de hoge functies
welke hem zijn toevertrouwd.
40. De Raad betuigt zijn dank aan de Republiek Ecuador voor zijn inzet
bij de bouw van de permanente hoofdzetel van het Algemeen
Secretariaat van UNASUR, als gerapporteerd door Z.Exc. Rafael Correa
Delgado, President van de Republiek Ecuador en erkent het belang van
dit infrastructurele werk voor het Zuid-Amerikaanse integratieproces.
41. De Raad spreekt zijn dank uit aan President Evo Morales Ayma,
President van de Plurinationale Staat Bolivia, voor het aanbieden van de
architectonische tekening van de hoofdzetel van het Zuid-Amerikaans
Parlement en voor de aankondiging dat binnenkort een aanvang zal
worden gemaakt met de constructie daarvan. In dit verband wordt
opgeroepen tot het bereiken van een overeenstemming over het
definitieve concept van het Aanvullende Protocol dat vastlegt de
samenstelling, de bevoegdheid en de functionering van het Zuid-
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42. Het Algemeen Secretariaat zal de Republiek Paraguay voorzien van
de
Besluiten,
Resoluties,
Bepalingen
en
overige
regelgevingsdocumenten en uitspraken aangenomen door UNASUR in
de periode 29 juni 2012 en 15 augustus 2012, ter uitvoering van het
bepaalde artikel 13 onder 5 “Goedkeuren van Regels en Instelling van
Instituten, Organisaties en Programma's” van het Oprichtingsverdrag
van UNASUR.
43. Met het oog op het feit dat de Werkgroep van deskundigen op hoog
niveau voor de beslechting van investeringsgeschillen aanzienlijke
vooruitgang heeft geboekt, is de instructie gegeven dat dit werk zo
spoedig mogelijk moet worden afgerond, bij voorkeur nog voor het eind
van dit jaar, voor de mogelijke oprichting van een Centrum voor
Beslechting van Investeringsgeschillen.
44. De Raad geeft uitdrukking aan zijn hartelijke dank aan het volk en
de Regering van de Republiek Suriname voor de warme ontvangst ter
gelegenheid van de VIIe Reguliere Vergadering van de Raad van
Staatshoofden en Regeringsleiders van de Unie van Zuid-Amerikaanse
Naties.
Paramaribo, 30 augustus 2013
	
  
	
  

