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17. ragina užtikrinti didesnį ES ir jos 
valstybių narių solidarumą ir gerinti jų 
veiksmų koordinavimą; primena, jog reikia 
užtikrinti Sąjungos išorės politikos 
priemonių tarpusavio darną ir jų darną su 
kitomis išorės aspektą turinčiomis politikos 
priemonėmis ir tokią politiką koordinuoti 
su tarptautiniais partneriais; mano, kad 
valstybių narių bendradarbiavimas yra 
būtinas siekiant apsaugoti ES demokratiją, 
bendras vertybes, laisves ir socialinius bei 
aplinkos standartus; pabrėžia, jog reikia 
išplėsti valstybių narių, šalių partnerių ir 
tarptautinių organizacijų 
bendradarbiavimą; primena ES sutarties 24 
straipsnio 3 dalies svarbą – joje 
pabrėžiama, kad valstybės narės lojalumo 
ir savitarpio solidarumo dvasia aktyviai ir 
besąlygiškai remia Sąjungos užsienio ir 
saugumo politiką ir nesiima jokių veiksmų, 
prieštaraujančių Sąjungos interesams; 
pabrėžia, kad, kaip nustatyta Sutartyje, ES 
Užsienio reikalų taryba yra forumas, 
kuriame valstybių narių ministrai pateikia 
savo nuomones ir susitaria dėl politikos, ir 
kad, susitarus dėl politikos, valstybės narės 
turi visapusiškai remti vyriausiąjį įgaliotinį 
ir pirmininko pavaduotoją, jam 
įgyvendinant minėtą politiką, nesiimdamos 
jokių paralelių veiksmų;
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