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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2009 m. Tarybos metinio pranešimo Europos Parlamentui dėl bendrosios užsienio ir 
saugumo politikos (BUSP) pagrindinių aspektų ir esminių pasirinkimų, Europos 
Parlamentui pateikto pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo II dalies 
G antraštinės dalies 43 skirsnį
(2010/2124(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl 2009 m. bendrosios 
užsienio ir saugumo politikos (BUSP) pagrindinių aspektų ir esminių pasirinkimų, 
Europos Parlamentui pateiktą pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 
II dalies G antraštinės dalies 43 skirsnį1,

– atsižvelgdamas į minėtąjį 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo,

– atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl 2007 ir 2008 m. metinių pranešimų dėl BUSP, 
kurios atitinkamai patvirtintos 2009 m. vasario 19 d.2 ir 2010 m. kovo 10 d.3,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 8 d. rezoliuciją4 dėl Europos išorės veiksmų 
tarnybos,

– atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 
užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl politinės atskaitomybės5,

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas dėl 
ES išorės santykių,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę 
(A7-0000/2011),

A. kadangi ES turėtų toliau plėtoti savo užsienio politikos siekius ir puoselėti savo vertybes 
bei ginti savo interesus visame pasaulyje vadovaudamasi bendru tikslu prisidėti prie 
taikos, saugumo, solidarumo skatinimo, žmogaus teisių apsaugos, daugiašališkumo ir 
tautų savitarpio pagarbos, laisvos ir sąžiningos prekybos, taip pat skurdo mažinimo,

B. kadangi patvirtinus Lisabonos sutartį atkreiptas dėmesys į naują Europos išorės veiksmų 
aspektą ir remiantis šia sutartimi bus skatinama darni, nuosekli ir veiksminga ES užsienio 
politika,

                                               
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
2 OL C 76 E, 2010 3 25, p. 54.
3 Priimti tekstai, P7_TA (2010)0060.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0280.
5 Ten pat, II priedas.
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C. kadangi Lisabonos sutartis – tai naujas postūmis ES užsienio politikoje, pirmiausia 
suteikiantis ES galimybę imtis tokio tarptautinio vaidmens, kuris atitiktų jos išskirtinę 
ekonominę padėtį ir jos siekius, taip pat leidžiantis ES organizuoti savo darbą taip, kad ji 
galėtų efektyviai veikti pasauliniu mastu, dalytis atsakomybe už visuotinį saugumą ir imtis 
iniciatyvos sprendžiant dėl bendro atsako į bendras problemas,

D. kadangi ES, atsižvelgdama į naują postūmį Europos išorės veiksmuose ir siekdama daryti 
įtaką tarptautiniu mastu, taip pat turi imtis labiau strategiškai koordinuotų veiksmų; 
kadangi ES gebėjimas daryti įtaką tarptautinei tvarkai priklauso ne tik nuo darnios jos 
politikos, veikėjų ir institucijų sąveikos, bet ir nuo esamos ES užsienio politikos 
strateginės koncepcijos, turinčios suvienyti visas valstybes nares ir įtikinti jas vadovautis 
tais pačiais prioritetais bei tikslais, kad tarptautinėje arenoje jų balsas būtų vieningas ir 
svarus,

E. kadangi šiuo metu tarptautinė tvarka iš esmės keičiasi ir todėl ES turi aktyviau 
bendradarbiauti su galingosiomis ir stiprėjančiomis pasaulio valstybėmis, taip pat su 
dvišaliais ir daugiašaliais partneriais ir taip paskatinti veiksmingų Europos piliečiams 
bendrai ir pasauliui apskritai aktualių problemų sprendimų priėmimą,

F. kadangi atsižvelgiant į naują postūmį taip pat turi būti apibrėžtas naujas ES naujų ir senų 
strateginių partnerysčių pavyzdys, kuris būtų grindžiama savitarpio nauda ir interesais,

G. kadangi norint, kad Europos išorės veiksmų prasmę suvoktų ir jiems pritartų ES piliečiai, 
itin svarbu užtikrinti ES užsienio politikos parlamentinę priežiūrą; kadangi Europos 
Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turi kartu nustatyti, kaip ES turėtų būti 
organizuojamas ir skatinamas veiksmingas ir nuolatinis tarpparlamentinis 
bendradarbiavimas pagal Lisabonos sutarties protokolo Nr. 1 9 ir 10 straipsnius,

2009 m. Tarybos metinis pranešimas dėl BUSP

1. palankiai vertina Tarybos metinį pranešimą ir tai, kad jam parengti pasirinkta skaidri 
dėstymo pagal temas struktūra, kadangi taip galima suprantamai apžvelgti BUSP kryptis ir 
veiksmus; taip pat palankiai vertina Tarybos siekį toliau ypatingą dėmesį skirti 
regioninėms konfliktų ir problemų aplinkybėms ir labiau į jas atsižvelgti; tačiau 
apgailestauja, kad šiame pranešime nepateikta jokių galimų šių konfliktų ir problemų 
sprendimo būdų;

2. ragina Tarybą neriboti metinio pranešimo dėl BUSP aprėpties, kai viso labo apibūdinami 
pagal BUSP įgyvendinami veiksmai; laikosi nuomonės, kad pranešimas turėtų būti 
daugiau negu įvairių šalių įvykių ir pokyčių suvestinė;

3. laikosi nuomonės, kad metiniame pranešime dėl BUSP turėtų būti atkreiptas dėmesys į 
naują postūmį, atsiradusį patvirtinus Lisabonos sutartį, ir kad šis pranešimas turėtų būti 
priemonė glaudesniam tarpinstituciniam dialogui užtikrinti, ypač aptariant ES užsienio 
politikos strategijos įgyvendinimą, vertinant jos veiksmingumą ir apibrėžiant būsimą jos 
kryptį;

Lisabonos sutarties vykdymas
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4. pakartoja savo poziciją, kuria remiantis pritariama tam, kad būtų parengta nuosekli ES 
užsienio politikos strategija, grindžiama Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje 
nustatytais tikslais ir principais, ir aiškiai apibrėžti ES BUSP interesai; ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę į šį darbą visapusiškai įtraukti atitinkamus 
Parlamento organus;

5. pabrėžia, kad turės būti siekiama derinti Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), 
valstybių narių ir Komisijos veiksmus, gerinti ES ir valstybių sąveiką ir skatinti institucijų 
veikėjų savitarpio koordinavimą siekiant geriau integruoti visas susijusias priemones ir 
politikos sritis bei parengti bendrą ES poziciją svarbiausiais politikos klausimais; mano, 
kad labai svarbus EIVT ir atitinkamų Komisijos tarnybų bendradarbiavimas visais 
lygmenimis siekiant formuoti strateginį požiūrį į mūsų kaimynystę, į šalis kandidates ir į 
šalis partneres, kurios gali tapti narėmis, taip pat į tokias politikos sritis, kaip prekyba, 
plėtra, saugi energetika, teisingumas ir vidaus reikalai;

6. tikisi, kad EIVT užtikrins glaudesnį BUSP ir išorės politikos koordinavimą ir kad tai 
padės sustiprinti ES vaidmenį ir įtaką pasaulyje – tuomet ES galėtų veiksmingiau 
numatyti savo interesus ir vertybes pasinaudodama priemonėmis, kurios atitiktų jos 
dabartinį statusą tarptautinės prekybos ir ekonomikos srityse;

7. vis dėlto pažymi, kad vien įsteigus EIVT nepavyks užtikrinti visapusiškai darnios ir 
nuoseklios ES užsienio politikos: kad pasiektų šį tikslą, ES valstybės narės turės suderinti 
savo skirtingą požiūrį į pagrindinius užsienio politikos klausimus; mano, jog šiuo požiūriu 
labai svarbu, kad ES valstybės narės ne tik susitartų dėl BUSP strategijos, bet ir užtikrintų, 
kad įgyvendindamos savo nacionalinę politiką jos remtų ES poziciją;

8. pabrėžia, kad ES specialiųjų įgaliotinių vaidmuo apskritai turėtų apimti atstovavimą ES 
politikai ir jos koordinavimą regionuose, kuriuose ES turi specifinių strateginių arba 
saugumo interesų ir kuriems būtina nuolatinė ES parama ir jos matomumas; laikosi 
nuomonės, kad turi būti užtikrintas glaudus ES specialiųjų įgaliotinių ir atitinkamų EIVT 
skyrių savitarpio koordinavimas ir kad turėtų būti persvarstyti svarbūs teminiai klausimai, 
kuriuos anksčiau sprendė asmeniniai įgaliotiniai, o šiuo tikslu pateiktus pasiūlymus turėtų 
perimti aukšto rango EIVT pareigūnai arba ES specialieji įgaliotiniai; mano, kad prieš 
apibrėžiant ES specialiųjų įgaliotinių vaidmenį ir įgaliojimus itin svarbu konsultuotis su 
Parlamentu ir kad pasiūlymai dėl procedūrų ir ES specialiųjų įgaliotinių kompetencijos 
teikti pranešimus ir ataskaitas Europos Parlamentui turi būti teikiami pagal Europos 
Sąjungos sutarties 36 straipsnio 1 dalį;

9. primena, kad remiantis Sutartyje nustatyta išimtinė teise, priimant su BUSP ir bendrąja 
saugumo ir gynybos politika (BSGP) susijusius klausimus turi būti konsultuojamasi su 
Parlamentu, tinkamai atsižvelgiama į jo nuomonę ir į tai, kad Parlamentas gali teikti 
rekomendacijas; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę stiprinti 
Komisijos ir Tarybos iki šiol vykdytus konsultavimosi išorės veiksmų klausimais ir 
atskaitomybės už juos įsipareigojimus; tikisi, kad bus stiprinama Parlamento teisė vykdyti 
ES išorės pagalbos priemonių strateginio programavimo demokratinę priežiūrą;

10. pakartoja savo poziciją, kad, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
218 straipsnio 10 dalies nuostatomis, Parlamentui turi būti teikiama visa informacija 
pradiniu, derybų ir baigiamuoju tarptautinių susitarimų sudarymo procedūrų etapais; tikisi, 
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kad Komisijos pirmininko pavaduotoja-vyriausioji įgaliotinė procedūros metu teiks visą 
reikalingą informaciją apie derybas, įskaitant apie derybų kryptis ir derybų tekstų 
projektus, ir primena, kad politinės atsakomybės deklaracijoje Komisijos pirmininko 
pavaduotoja-vyriausioji įgaliotinė įsipareigojo taikyti pagrindų susitarimo dėl tarptautinių 
susitarimų nuostatas konfidencialiems BUSP dokumentams; ragina kurti veiksmingas 
procedūras, kuriais taikant būtų nuosekliai paisoma Parlamento išimtinių teisių ir kartu 
užtikrinamas reikalingo lygio konfidencialumas; mano, kad būtina sudaryti išsamų 
susitarimą, kuris apimtų visas institucijas ir visas ES tarnybas, siekiant reglamentuoti 
Parlamento narių galimybes gauti konfidencialius dokumentus;

11. pabrėžia, kad remiantis persvarstytu 2006 m. tarpinstituciniu susitarimu dėl biudžetinės 
drausmės ir patikimo finansų valdymo turi būti užtikrintas didesnis BUSP biudžeto 
procedūros skaidrumas ir tinkamai išspręstas biudžeto valdymo institucijos informavimo 
reikalavimų klausimas, kad ši institucija būtų nuolat išsamiai informuojama apie šioje 
srityje priimamų politinių sprendimų pagrindą, aplinkybes ir finansinį poveikį; laikosi 
nuomonės, kad prieš tvirtinant su BUSP susijusius įgaliojimus ir strategijas būtina apie tai 
adekvačiai informuoti Europos Parlamentą; palankiai vertina tai, jog Komisijos 
pirmininko pavaduotoja-vyriausioji įgaliotinė pritaria pasiūlymui, pagal kurį siekiama 
užtikrinti, kad biudžete būtų nurodytos visos svarbios BSGP misijos; primena savo 
poziciją, kad, norint užtikrinti didesnį BUSP demokratinį teisėtumą, prieš inicijuojant 
BSGP misijas turėtų būti konsultuojamasi su kompetentingomis Parlamento tarnybomis, 
kurioms turėtų būti sudaryta galimybė tinkamai stebėti konkrečias BSGP misijas;

12. mano, kad iškilus būtinybei teikti ex ante informaciją, be nuolat rengiamų bendrų 
konsultacinio pobūdžio susitikimų BUSP klausimais turėtų būti rengiami papildomi 
susitikimai; todėl siūlo rengti susitikimus taip, kad jų metu būtų galima pasisemti itin 
svarbios strateginės ir politinės-karinės patirties, geriau planuoti ir valdyti būsimas 
misijas, taip pat padėti vystyti perspektyvų požiūrį į ateities reikmes; taip pat primena, kad 
Parlamentas turi teisę dalyvauti konsultacijose ir kad jam būtina adekvati informacija apie 
skubias konkrečių iniciatyvų, kurių BUSP pagrindu imtasi pagal Europos Sąjungos 
sutarties 41 straipsnio 3 dalį, finansavimo procedūras;

Pagrindiniai teminiai BUSP klausimai

13. pabrėžia, kad BSGP veiksmai turėtų būti įtraukti į visapusišką pagalbos krizę 
išgyvenantiems šalims ir regionams politiką; taip pat pabrėžia, kad šiuo metu mažiau 
dėmesio turi būti skiriama sėkmingam BSGP misijų dislokavimui, o daugiau –
sėkmingam jų įgyvendinimui ir ilgalaikiam poveikiui ten, kur jos vykdomos;

14. pabrėžia būtinybę optimaliai koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi kilus nelaimei, ir 
kitas ES priemones, pvz., BSGP civilines ar karines misijas, kurios jau vykdomos arba 
galėtų būti vykdomos siekiant padėti įveikti krizę; laikosi nuomonės, kad griežtas karinių 
ir civilinių krizių valdymo operacijų atskyrimas labiau atspindi pasenusius institucinius 
modelius negu tikrovę, ir todėl pabrėžia, kad imantis veiksmų krizės atveju turi būti 
derinamos karinės ir civilinės priemonės;

15. mano, kad ES strateginis prioritetas yra stiprinti tarptautines krizių valdymo partnerystes 
ir skatinti dialogą su kitomis organizacijomis, kurios atlieka svarbų vaidmenį valdant 
krizes, pvz., su JT, NATO, Afrikos Sąjunga (AS) ir Europos saugumo ir 



PR\853946LT.doc 7/13 PE445.857v04-00

LT

bendradarbiavimo organizacija (ESBO), ir su trečiosiomis šalimis, pvz., su JAV, Turkija, 
Norvegija ir Kanada, taip pat svarbu derinti veiksmus, dalytis informacija ir telkti 
išteklius, reikalingus taikai užtikrinti ir palaikyti, įskaitant bendradarbiavimą krizės 
valdymo, ypač jūrų saugumo, klausimais ir kovą su terorizmu vadovaujantis tarptautinės 
teisės nuostatomis;

16. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad ES netaptų priklausoma nuo trečiųjų šalių tiekiamos 
energijos, nes taip kiltų grėsmė ES užsienio politikos savarankiškumui; primena, kad 
įgyvendinant energijos tiekėjų įvairinimu grindžiamą bendrą Europos užsienio politiką 
energetikos srityje turi būti skubiai sprendžiami su energetika susiję uždaviniai; todėl 
ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti 
Parlamento rekomendacijas dėl nuoseklios ir koordinuotos politikos parengimo, visų 
pirma skatinant ES sanglaudą konstruktyvaus dialogo su energijos tiekėjais, ypač su 
Rusija ir tranzito šalimis, pagrindu; 

17. pakartoja savo poziciją, kad klimato kaitos problemai tapus esmine tarptautinių santykių 
dalimi ES turi stiprinti savo vadovaujamąjį vaidmenį klimato valdymo pasauliniu 
lygmeniu srityje ir toliau plėtoti dialogą su kitais pagrindiniais veikėjais, pvz., su 
stiprėjančios ekonomikos valstybėmis (Kinija, Brazilija, Indija), Rusija, Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis ir besivystančiomis šalimis;

18. mano, kad norint vykdyti nuoseklią ES užsienio politiką absoliutus prioritetas turi būti 
teikiamas siekiui vystyti demokratiją, nes demokratinė visuomenė yra pagrindas žmogaus 
teisėms puoselėti; yra įsitikinęs, kad parengus naują ES institucinę struktūrą, ypač įkūrus 
EIVT ir jos specialųjį skyrių, ES suteikta galimybė imtis nuoseklesnių ir efektyvesnių 
veiksmų šioje srityje; pakartoja, kad Parlamentas tvirtai pasiryžęs ginti žmogaus teises ir 
demokratiją pasaulyje palaikydamas dvišalius santykius su trečiosiomis šalimis ir aktyviai 
dalyvaudamas tarptautiniuose forumuose, taip pat remti tarptautines ir vietos pilietinės 
visuomenės organizacijas ir primena savo ilgalaikes pastangas šioje srityje;

Svarbiausi geografiniai BUSP prioritetai

Daugiašalė diplomatija, tarptautinės organizacijos

19. pabrėžia, kad veiksminga daugiašalė politika turėtų būti pagrindinis Sąjungos strateginis 
interesas ir kad šiomis aplinkybėmis ES turėtų imtis vadovaujamojo vaidmens tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje, skatinti tarptautinį susitarimą konkrečiais klausimais ir 
pažangius veiksmus pasauliniu lygmeniu; pabrėžia, kad būtina skubiai spręsti visų ES 
piliečių susirūpinimą keliančius visuotinius klausimus, pvz., dėl terorizmo, organizuoto 
nusikalstamumo, energetinio saugumo, klimato kaitos, Tūkstantmečio vystymosi tikslų 
(TVT) siekio ir skurdo panaikinimo, masinio naikinimo ginklų neplatinimo ir 
nusiginklavimo, migracijos valdymo bei žmogaus teisių ir pilietinių laisvių skatinimo; 
laikosi nuomonės, kad ES norint laikytis tvirtos vieningos pozicijos sprendžiant 
visuotinius klausimus JT sistemoje ji turi ne tik išsaugoti turimą stebėtojos statusą, bet ir 
užsitikrinti Jungtinėse Tautose papildomų teisių – tai būtų savaime suprantama 
įsigaliojusios Lisabonos sutarties pasekmė; ragina ES tobulinti savo konsultavimosi su JT 
šalimis narėmis strategiją ir taktiką ir suprantamai paaiškinti, kokio pobūdžio organizacija 
yra ES, ir, atsižvelgiant į įgaliojimus, kurie jai suteikti pagal sutartis, pagrįsti, kaip ji 
skiriasi nuo kitų regioninių organizacijų; rekomenduoja įtraukti ES teisių Jungtinėse 
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Tautose klausimą į dvišalių ir daugiašalių aukščiausiojo lygio susitikimų su strateginiais 
partneriais darbotvarkę; mano, kad norint rasti didžiausių regioninių ir pasaulinių 
problemų sprendimus itin svarbu bendrauti su ES strateginiais partneriais; be to, 
rekomenduoja vystyti strategines partnerystes atsižvelgiant į daugiašališkumo aspektą, 
t. y. įtraukti visuotinės svarbos klausimus į ES dvišalių ir daugiašalių aukščiausiojo lygio 
susitikimų darbotvarkes;

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti priimta naująja NATO strategine koncepcija – taip galėtų 
būti stiprinama ES ir NATO partnerystė atsižvelgiant į ES užsienio, saugumo ir gynybos 
politikos vystymo tikslus; atkreipia dėmesį į būtinybę ieškoti parankių būdų sunkumams –
visų pirma Kipro ir Turkijos nesutarimams – įveikti, kadangi tai kliūtis glaudesniam ES ir 
NATO bendradarbiavimui vystyti, atsižvelgiant į tai, kad svarbu kuo veiksmingiau 
panaudoti esamas pajėgas ir išteklius, kuriais didžiąja dalimi naudojasi abi organizacijos;

21. pripažįsta būtinybę stiprinti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją (ESBO) ir 
dar kartą patvirtinti vertybes, kuriomis vadovaujasi ši organizacija; tvirtai įsitikinęs, kad 
ES turėtų veiksmingai dalyvauti sprendžiant ESBO stiprinimo klausimą, įskaitant 
būtinybę užtikrinti, kad proceso metu nebūtų susilpnintas nė vienas iš trijų šios 
organizacijos aspektų (politinis ir karinis, ekonominis ir aplinkosauginis bei žmogiškasis); 
pabrėžia, kad ES taip pat turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad svarbu tęsti Korfu procesą ir 
nuolat rengti aukščiausio lygio susitikimus siekiant politiškai paremti ESBO veiklą ir 
paskatinti jos matomumą;

Transatlantiniai santykiai

22. pabrėžia, kad būtina nuolat atidžiai derinti ES užsienio politiką atsižvelgiant į 
artimiausios ES sąjungininkės ir strateginės partnerės JAV ketinimus ir užtikrinti bendrą 
požiūrį į pasaulio valdymą ir į tokias sudėtingas problemas, kaip branduolinio ginklo 
neplatinimas ir terorizmas; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją 
įgaliotinę atidžiai derinti ES ir JAV veiksmus bei užtikrinti jų sąveiką siekiant stabilumo 
ir saugumo Europos žemyne; šio tikslo turėtų būti siekiama bendradarbiaujant su Rusija 
ir atsižvelgiant į siekį užtikrinti stabilumą didesnėje dalyje Artimųjų Rytų, Irane, 
Afganistane ir Pakistane;

Vakarų Balkanai

23. atkreipia dėmesį į tai, kad galimybę tapti ES narėmis turi visos Vakarų Balkanų šalys, ir 
pabrėžia nuolatinio regiono šalių ir ES įsipareigojimo dalyvauti procese svarbą; 

24. palankiai vertina tai, kad padėtis Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia susirūpinimą 
dėl rimtų problemų ir rinkimų įstatymo pažeidimų, su kuriais per pastarojo metu rinkimus 
susidurta keliose savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad rinkimai būtų rengiami 
sąžiningai, kadangi tai dalis dabartinių demokratinių pokyčių Kosove; ragina Kosovo 
vyriausybę ateityje tobulinti rinkimų procesus ir užtikrinti Kosovo piliečiams 
demokratines teises bei stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi europietiškomis vertybėmis; 
ragina nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant teisinės 
valstybės principo skatinimą šalies šiaurėje; pakartoja, kad būtina labiau remti Europos 
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Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX) veiklą šalies šiaurėje, kad ši misija 
efektyviai veiktų visoje Kosovo teritorijoje ir kad ja pasitikėtų ir jai pritartų visi 
gyventojai;

25. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę po rinkimų stiprinti 
dialogą su Bosnijos ir Hercegovinos politiniais lyderiais, siekiant padėti šaliai ir jos 
gyventojams toliau siekti integruotis į ES; mano, kad Bosnija ir Hercegovina padarė 
nedidelę pažangą reformų, susijusių su ES integracijos procesu, srityje ir daugiausia 
dėmesio toliau skiria etniniams ir vientisumo klausimams, o tai gali būti kliūtis norint 
įvykdyti narystės ES ir NATO reikalavimus;

Rytų partnerystė

26. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją stiprinti Rytų 
partnerystę su rytinėmis Europos kaimynėmis siekiant jų politinės vienybės ir ekonominės 
integracijos (taip pat ir energetikos srityje) remiantis bendromis Europos vertybėmis ir 
atsižvelgiant į sąlygas bei paskatas, kurios skirtos reformoms pradėti;

27. smerkia griežtas represines Baltarusijos Prezidento A. Lukašenkos režimo priemones, po 
2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų panaudotas prieš opozicijos narius, 
žurnalistus ir pilietinės visuomenės atstovus, ir ragina nedelsiant išlaisvinti visus 
sulaikytuosius; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir 
Komisiją pritaikyti režimui specialias sankcijas, pvz., uždrausti išduoti vizas ir įšaldyti 
rinktinių aukšto rango pareigūnų turtą, ir užtikrinti didesnę ES paramą pilietinei 
visuomenei, kad gyventojai labiau pasitikėtų europietiškomis vertybėmis; pabrėžia 
būtinybę užtikrinti, kad Baltarusija nebūtų izoliuota, ypač nuo šiuo metu vykdomos 
regioninės veiklos;

28. ragina skubiai įkurti ES, kaimynystės ir Rytų regionų atstovų sudaromą parlamentinę 
asamblėją (EURONEST), tačiau neįtraukti į ją Baltarusijos parlamento atstovų – taip 
būtų pabrėžtas šios asamblėjos vaidmuo stiprinant demokratiją ir demokratines 
institucijas, taip pat jos svarbą daugiau dėmesio skiriant parlamentiniam partnerystės 
aspektui;

Rusija

29. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę užtikrinti, kad ES požiūris 
į Rusiją, įskaitant per derybas dėl naujojo ES ir Rusijos susitarimo, būtų nuoseklus ir 
pagrįstas įsipareigojimu vadovautis demokratijos vertybėmis, pagarba žmogaus teisėms, 
teisinės valstybės principu ir tarptautinės teisės nuostatomis; atsižvelgdamas į tai pabrėžia 
partnerystės svarbą modernizacijos procesui; taip pat pabrėžia, kad būtina atgaivinti 
tarpusavio pagarbos ir abipusiškumo principais grindžiamą partnerystę su Rusija siekiant 
spręsti kovos su terorizmu, energetinio saugumo ir energijos tiekimo, klimato kaitos, 
nusiginklavimo, konfliktų prevencijos ir branduolinių ginklų neplatinimo klausimus – šio 
tikslo turėtų būti siekiama atsižvelgiant į padėtį Irane, Afganistane ir Artimuosiuose 
Rytuose – ir taip siekti stiprinti saugumą ir stabilumą pasaulyje; laikosi nuomonės, kad 
bendradarbiavimas šiais klausimais turėtų būti naujojo ES ir Rusijos susitarimo pagrindas, 
ir todėl tikisi sparčios pažangos dabartinėse derybose dėl naujo išsamaus susitarimo, 
kuriuo remiantis turėtų būti iš esmės sustiprinti ES ir Rusijos santykiai;
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Artimieji Rytai

30. pritaria tiesioginių Izraelio ir Palestinos savivaldos taikos derybų atnaujinimui ir pabrėžia 
būtinybę užtikrinti, kad derybos būtų prasmingos, kad jos būtų baigtos per tam tikrą ribotą 
laikotarpį ir vyktų abišalio pasitikėjimo sąlygomis; primena, kad ES yra didžiausia 
Palestinos savivaldos rėmėja ir pagrindinė Izraelio prekybos partnerė;

31. ragina ES vadovaujantis 2009 m. gruodžio 12 d. Tarybos išvadomis imtis ryžtingesnio 
politinio vaidmens, kuris atitiktų jos finansinį indėlį regione; yra įsitikinęs, jog vardan 
taikos ir saugumo šiame strateginiu požiūriu ES gyvybiškai svarbiame kaimyniniame 
regione būtina skubiai visapusiškai keisti ES politiką Artimųjų Rytų atžvilgiu, kad ES 
galėtų imtis nuoseklaus ir ryžtingo politinio vaidmens bei įgyvendinti veiksmingas 
diplomatines priemones; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
svarstyti galimybę parengti naują regionui skirtą Europos strategiją, kurioje būtų išdėstyti 
ES interesai ir tikslai bei taikytinos priemonės;

Viduržemio jūros regionas

32. nors įkurta Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga, lieka susirūpinęs dėl to, kad ES 
politikai Viduržemio jūros regione stinga aiškios ilgalaikės strateginės politinę, 
ekonominę ir socialinę krizę išgyvenančio regiono vystymo ir stabilizavimo vizijos; 
pabrėžia, kad Europos ir Viduržemio jūros regiono integracijos procesas turi nedelsiant 
tapti politiniu ES prioritetu;

33. primena savo vaidmenį įgyvendinant ES biudžeto procedūrą ir pabrėžia būtinybę 
užtikrinti Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos demokratinį teisėtumą ir tai, kad 
sprendimai būtų priimami skaidriai, o Europos Parlamentas, Viduržemio jūros regiono 
valstybių sąjungos parlamentinė asamblėja ir nacionaliniai parlamentai dalyvautų 
sprendimų priėmimo procese;

34 atidžiai stebi padėtį Tunise ir ragina ES remti Tuniso žmones šaliai įgyvendinant 
demokratinius pokyčius bei teikti atitinkamą pagalbą, jeigu ši pagalba būtų reikalinga;
pabrėžia būtinybę koreguoti finansavimą siekiant padėti šaliai įveikti socialinę ir 
ekonominę krizę;

35. pakartoja, kad visapusiškai remia Specialųjį tribunolą Libanui – nepriklausomą teismą, 
kuris įsteigtas remiantis JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1757 ir atitinka aukščiausius 
teismo standartus; pakartoja, kad tvirtai remia Libano suverenitetą, vienybę ir teritorinį 
vientisumą, taip pat visapusišką funkcionalią visų Libano institucijų veiklą; pabrėžia, kad 
vidaus stabilumas ir tarptautinės teisės nuostatų paisymas nėra nesuderinami dalykai; 
ragina visas Libano politines jėgas toliau dalyvauti atvirame konstruktyviame dialoge, 
skirtame puoselėti visų Libano piliečių gerovei, klestėjimui ir saugumui; teigiamai vertina 
gyvybiškai svarbų vaidmenį, kurį atlieka Jungtinių Tautų laikinosios pajėgos Libane 
(UNIFIL) ir ragina įgyvendinti visas JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1701 nuostatas;

Azija

36. pabrėžia, kad prieš pradedant ieškoti bet kokio ilgalaikio Afganistano krizės sprendimo 
pirmiausia turi būti atsižvelgta į Afganistano piliečių interesus, susijusius su jų vidaus 
saugumu, civiline sauga, taip pat ekonomine ir socialine apsauga, be to, turi būti taikomos 
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susitaikymo priemonės, nutraukta opijaus gamyba, ryžtingai kuriama valstybė, 
Afganistanas turi būti integruotas į tarptautinę bendruomenę ir iš šalies turi būti išvaryta 
grupuotė „Al Qaeda“; pakartoja, jog laikosi pozicijos, kad ES, jos valstybės narės ir 
tarptautinė bendruomenė apskritai turėtų remti Afganistaną, siekiantį sukurti savo 
valstybę, kurioje veiktų stipresnės demokratinės institucijos, galinčios užtikrinti 
nacionalinį suverenumą, valstybės vienybę, teritorinį vientisumą, tvarų ekonominį 
vystymąsi ir savo piliečių gerovę ir kur būtų gerbiamos visų šalies etninių ir religinių 
bendruomenių istorinės, religinės, dvasinės ir kultūrinės tradicijos;

37. pakartoja, jog laikosi nuomonės, kad Pakistanas atlieka itin svarbų vaidmenį regione ir 
kad stabilus, demokratiškas ir klestintis Pakistanas gyvybiškai svarbus norint užtikrinti 
Afganistano ir aplinkinių regionų stabilumą; be to, pabrėžia, kad Pakistanas atlieka 
nepaprastai svarbų vaidmenį Afganistano taikos procese; pripažįsta, kad pražūtingi 
2010 m. rugpjūčio mėn. potvyniai buvo smūgis naujajai Pakistano vyriausybei, kuri jau 
buvo pradėjusi daryti pažangą spręsdama daugybę uždavinių; primygtinai ragina Tarybą, 
Komisiją ir tarptautinę bendruomenę apskritai parodyti tvirtą solidarumą ir skirti 
Pakistanui apčiuopiamą pagalbą, kuri skubiai reikalinga šiai potvynių nuniokotai šaliai 
atstatyti ir atkurti, taip pat šalies siekiui sukurti tvirtą ir klestinčią visuomenę paremti; 
palankiai vertina ES pastangas politiškai remti pažangesnę institucinę plėtrą ir 
kompetencijos ugdymą Pakistane ir padėti demokratinėms Pakistano institucijoms kovoti 
su ekstremizmu; skatina toliau užtikrinti šią paramą;

38. pažymėdamas, kad branduolinės energijos naudojimas taikiais tikslais yra Iranui 
priklausanti teisė, kurios turi būti paisoma, visapusiškai pritaria tam, kad būtų vykdomas 
įsipareigojimas E3+3 ir ieškoma galimybės iš anksto suderėti Irano branduolinio klausimo 
sprendimą, kuriuo remdamasi tarptautinė bendruomenė iš naujo patikėtų, jog Irano 
branduolinė programa – išimtinai taiki; palaiko dvejopą Tarybos metodą, kurį taikant 
siekiama rasti diplomatinį sprendimą; palankiai vertina JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
1929(2010), pagal kurią pradedamas ketvirtasis Iranui taikomų su jo branduoline 
programa susijusių sankcijų raundas, taip pat pritaria tam, kad būtų taikomos papildomos 
ribojamosios priemonės, apie kurias paskelbė ES, JAV, Japonija, Kanada ir Australija;
griežtai smerkia nuolatinę provokuojamo ir kurstomo pobūdžio Irano retoriką, nukreiptą 
prieš Izraelį, ir ypač apgailestauja dėl Prezidento M. Ahmadinejado grasinimų, kurie 
nukreipti prieš patį Izraelio valstybės buvimą; reiškia didžiulį susirūpinimą dėl Irano 
ketinimų toliau siekti politinės įtakos Afganistane manipuliuojant įvairiais politiniais, 
ekonominiais ir kariniais padariniais; pabrėžia, kad oficialūs Europos Parlamento ir Irano 
parlamento (Madžliso) delegacijų tarpusavio ryšiai taip pat turėtų būti naudojami žmogaus 
teisių klausimams spręsti;

39. reiškia pasitenkinimą dėl to, kad stiprinami sektorių dialogai su Kinija, ir ragina imtis 
bendrų suderintų veiksmų siekiant spręsti ginčytinus klausimus, į kuriuos atkreiptas 
dėmesys per ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimą; tačiau apgailestauja, kad 
pažanga, kuri daroma užtikrinant geresnį ekonomikos ir teismų valdymą, neatsispindi 
pasiryžime užkirsti kelią nuolatiniams didžiuliams ir sistemiškiems žmogaus teisių 
pažeidimams šalyje; pažymi, kad ekonominiu ir bendradarbiavimo tarptautiniuose 
forumuose požiūriais nepaprastai svarbūs santykiai su Japonija – šalimi, kuri vadovaujasi 
tomis pačiomis demokratinėmis vertybėmis ir kuriai aktualūs tie patys rūpesčiai dėl 
žmogaus teisių, kaip ir ES, ir kad dabartinis dėmesys Kinijai neturi nustelbti pastangų, 
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kurios būtinos norint pažangiau bendradarbiauti su Japonija ir pašalinti likusias gilios 
ekonominės skvarbos kliūtis;

40. palankiai vertina Indijos įsitraukimą į tarptautinius veiksmus, ypač Afganistane, taip pat 
vykdant į operaciją „Atalanta“; ragina aktyviau bendradarbiauti klausimais, susijusiais su 
pasaulio ekonomikos valdymu, taip pat su demokratijos ir žmogaus teisių skatinimu; 
tikisi, kad bus iš esmės pažengta dabartinėse derybose dėl laisvosios prekybos susitarimo; 
tikisi, kad strateginė partnerystė su Indija bus plėtojama pagal bendrąjį veiksmų planą ir 
kad šiuo pagrindu bus pasiekta konkrečių rezultatų;

Afrika

41. ryžtingai remia ir skatina partnerystę su Afrikos Sąjunga (AS) ir kitomis regioninėmis 
Afrikos organizacijomis spendžiant stabilumo ir saugumo Afrikos žemyne problemas ir 
užtikrinant pažangą kitose itin svarbiose, pvz., demokratinio valdymo ir žmogaus teisių, 
klimato kaitos ir TVT siekio, srityse; yra įsitikinęs, kad norint užtikrinti procesą, kurio 
metu būtų pažangiai skatinamas AS valdymas ir įgaliojimų suteikimas sprendžiant
saugumo ir stabilumo Afrikos žemyne klausimus, ypač kai tai susijęs su taikos palaikymo 
misijomis, būtina stiprinti AS institucinę plėtrą ir sprendimų priėmimo procedūras ir kad 
šiuo požiūriu ES turėtų teikti pagalbą AS;

42. pritaria sprendimui išsamiai apibrėžti veiksmus, kurių ES ketina imtis Afrikos Kyšulio 
regione ir kuriuos vykdant saugumo politika būtų susieta su vystymusi, teisinės valstybės 
principo puoselėjimu, pagarba žmogaus teisėms, lyčių lygybės aspektais ir tarptautine 
humanitarine teise – taip būtų panaudotos visas ES priemonės, skirtos rasti ilgalaikiams 
sprendimams;

43. palankiai vertina ES pasirengimą remti taikų Visuotinio taikos susitarimo įgyvendinimą 
Sudane ir siekį užtikrinti ilgalaikį stabilumą regione; taip pat pabrėžia būtinybę atnaujinti 
pastangas siekiant išspręsti nesaugumo klausimą ir pasiekti ilgalaikį taikos susitarimą 
Darfūre;

44. primena, kad Alassane Ouattara yra vienintelis teisėtas 2010 m. lapkričio 28 d. Dramblio 
Kaulo Krante surengtų prezidento rinkimų nugalėtojas ir kad rinkimų rezultatų negalima 
užginčyti; ragina visas šalies politines ir ginkluotąsias pajėgas paisyti Dramblio Kaulo 
Kranto rinkėjų valios ir nedelsiant užtikrinti taikų valdžios perdavimą; apgailestauja dėl 
dabartinės porinkiminės politinės aklavietės ir dėl pranešimų apie smurto atvejus; pritaria 
tam, kad ES pritaikytų sankcijas Laurentui Gbagbo;

45. laikosi nuomonės, kad ES turėtų įvairiapusiškai spręsti saugumo ir stabilumo Sahelio 
regione klausimus ir panaudoti visas tinkamas ES priemones, skirtas kovoti su skurdu, 
užtikrinti tvariam vystymuisi, spręsti regiono klimato kaitos problemoms, valdyti 
migracijos srautams iš pietų į pietus ir iš pietų į šiaurę, taip pat užtikrinti demokratijai ir 
institucinei plėtrai; mano, kad taip pat būtina pradėti procesą, kurio metu regiono šalys, 
bendradarbiaudamos su AS ir pažangiai gerėjant AS valdymo įgūdžiams, siektų 
susitarimo;

Lotynų Amerika
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46. palankiai vertina tai, kad baigtos derybos dėl asociacijos susitarimo su Centrine Amerika 
ir dėl daugiašalės prekybos susitarimo su Peru ir Kolumbija; tačiau pabrėžia, kad ES 
turėtų toliau teikti pirmenybę regioninės integracijos procesams Lotynų Amerikoje; su 
pasitenkinimu pažymi, kad atnaujintos derybos dėl asociacijos susitarimo su Pietų 
Amerikos šalių bendrąja rinka (MERCOSUR), ir ragina sklandžiai jas užbaigti;

47. pripažįsta, kad Madride vykusiame ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros regiono 
valstybių aukščiausiojo lygio susitikime pasiekta teigiamų rezultatų, ir pabrėžia būtinybę 
stebėti, kaip įgyvendinamas Madrido veiksmų planas; primena, kad būtina patvirtinti 
Europos ir Lotynų Amerikos taikos ir saugumo chartiją ir kad remiantis JT chartijos ir 
susijusios tarptautinės teisės nuostatomis į šią chartiją turi būti įtrauktos bendrų politinių ir 
saugumo veiksmų strategijos ir gairės, reikalingos spręsti klausimams, susijusiems su 
bendro pobūdžio grėsmėmis ir iššūkiais;

°
°  °

48. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-
vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES 
valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, 
NATO generaliniam sekretoriui, NATO Parlamentinės Asamblėjos pirmininkui, 
dabartiniam ESBO pirmininkui, ESBO Parlamentinės Asamblėjos pirmininkui, Europos 
Tarybos Ministrų komiteto pirmininkui ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 
pirmininkui.


