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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe Rady pre Európsky parlament o hlavných aspektoch a základných 
možnostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) za rok 2009, 
predloženej Európskemu parlamentu v rámci uplatňovania časti II oddielu G ods. 43 
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006
(2010/2124(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na výročnú správu Rady pre Európsky parlament o hlavných aspektoch 
a základných možnostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) za rok 
2009, predloženú Európskemu parlamentu podľa časti II oddielu G ods. 43 
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 20061,

– so zreteľom na uvedenú Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom 
hospodárení,

– so zreteľom na svoje uznesenia o výročnej správe o SZBP za rok 2007 z 19. februára 
20092 a o výročnej správe o SZBP za rok 2008 z 10. marca 20103,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 20104 o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o politickej zodpovednosti5,

– so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady zo 16. septembra 2010, ktoré sa týkali 
vonkajších vzťahov EÚ,

– so zreteľom na článok 119 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru pre rozpočet 
(A7-0000/2010),

A. keďže EÚ by mala ďalej rozvíjať svoje ciele zahraničnej politiky a presadzovať svoje 
hodnoty a záujmy na celom svete, aby prispievala k mieru, bezpečnosti, solidarite, 
ochrane ľudských práv, multilateralizmu a vzájomnému rešpektovaniu sa národov, 
k voľnému a spravodlivému obchodu a odstráneniu chudoby,

B. keďže Lisabonská zmluva priniesla do európskej vonkajšej činnosti nový rozmer a bude 
nápomocná pri posilňovaní súdržnosti, konzistentnosti a účinnosti zahraničnej politiky 
EÚ,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2010, s. 54.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0060.
4 Prijaté texty, P7_TA(2010)0280.
5 Tamže, príloha II.
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C. keďže Lisabonská zmluva vytvára nový impulz v rámci zahraničnej politike EÚ 
predovšetkým tým, že umožňuje Únii prevziať medzinárodnú úlohu, ktorá prináleží jej 
významnému hospodárskemu postaveniu a jej ambíciám, a nadobudnúť takú štruktúru, 
aby bola skutočným globálnym aktérom, schopným byť spoluzodpovedným za svetovú 
bezpečnosť a prevziať vedúcu úlohu pri vymedzovaní spoločných reakcií na spoločné 
výzvy,

D. keďže nový impulz v rámci európskej vonkajšej činnosti si rovnako vyžaduje 
strategickejšie konanie EÚ, aby svoj význam potvrdila aj medzinárodne; keďže schopnosť 
EÚ ovplyvňovať medzinárodný poriadok závisí nielen od súladu jej politík, aktérov 
a inštitúcií, ale aj od reálnej strategickej koncepcie zahraničnej politiky EÚ, ktorá musí 
zjednocovať všetky členské štáty do jedného komplexu priorít a cieľov, aby v 
medzinárodnom priestore hovorili jednohlasne a dôrazne,

E. keďže dochádza k podstatnej premene medzinárodného poriadku, ktorý pre EÚ znamená 
výzvu, aby sa aktívnejšia zamerala na súčasné a vznikajúce svetové veľmoci, ako aj 
na dvojstranné a viacstranné partnerstvá s cieľom podporovať účinné riešenia problémov, 
ktoré sú spoločné európskym občanom a všeobecne celému svetu,

F. keďže je potrebné, aby výsledkom nového impulzu bolo definovanie nového modelu 
pre staré i nové strategické partnerstvá EÚ, ktorý by sa zakladal na vzájomných výhodách 
a záujmoch,

G. keďže parlamentné preskúmanie zahraničnej politiky EÚ má zásadný význam pre to, aby 
občania EÚ chápali a podporovali európske vonkajšie činnosti; keďže o organizácii 
a podpore účinnej a pravidelnej medziparlamentnej spolupráce v rámci EÚ musia 
spoločne rozhodovať Európsky parlament a národné parlamenty v súlade s článkami 9 
a 10 protokolu č. 1 Lisabonskej zmluvy,

Výročná správa Rady o SZBP za rok 2009

1. víta výročnú správu Rady a vyzdvihuje jej transparentnú a tematicky orientovanú 
štruktúru, ktorá poskytuje zrozumiteľný prehľad politík a činností v oblasti spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky; víta aj ambíciu Rady ďalej naďalej klásť dôraz 
na regionálne súvislosti konfliktov a iných otázok a viac sa na ne zameriavať; ľutuje však, 
že v správe sa nič nehovorí o prípadných prístupoch riešenia týchto konfliktov a otázok;

2. vyzýva Radu, aby neobmedzovala rozsah výročnej správy o SZBP na jednoduchý opis 
činností SZBP; zastáva názor, že správa by mala obsahovať viac než iba výpočet akcií 
a opis udalostí v daných krajinách;

3. je presvedčený, že výročná správa o SZBP by mala vychádzať z nového impulzu 
vytvoreného Lisabonskou zmluvou a slúžiť ako nástroj na posilnenie 
medziinštitucionálneho dialógu, predovšetkým rokovaním o uskutočňovaní stratégie 
zahraničnej politiky EÚ, hodnotením jej efektívnosti a navrhovaním jej budúceho 
smerovania;

Uplatňovanie Lisabonskej zmluvy
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4. opakuje svoju pozíciu, že by sa mala vytvoriť zosúladená stratégia zahraničnej politiky 
EÚ založená na cieľoch a zásadách stanovených v článku 21 Zmluvy o Európskej únii 
(ZEÚ), ktorá by mala jasne definovať záujmy spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky EÚ; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby do tohto úsilia 
plne zapájala príslušné orgány Parlamentu;

5. zdôrazňuje, že bude potrebné zabezpečiť súhru medzi Európskou službou pre vonkajšiu 
činnosť (ESVČ), členskými štátmi a Komisiou, skvalitniť účinné spolupôsobenie medzi 
EÚ a politikou na vnútroštátnej úrovni a posilniť koordináciu medzi inštitucionálnymi 
aktérmi, aby sa lepšie integrovali všetky relevantné nástroje a politiky a aby sa 
v kľúčových politických otázkach dosiahlo jednotné stanovisko EÚ; domnieva sa, že 
spolupráca na všetkých úrovniach medzi ESVČ a príslušnými útvarmi v Komisii má 
zásadný význam pri vytváraní strategického prístupu k našim susedom a ku kandidátskym 
a partnerským krajinám s perspektívou členstva, ako aj v politických oblastiach, akými sú 
obchod, rozvoj, energetická bezpečnosť, spravodlivosť a vnútorné veci;

6. očakáva, že ESVČ presadzovaním užšej koordinácie medzi SZBP a vonkajšími politikami 
pomôže posilniť úlohu a vplyv EÚ na globálnej scéne a umožní jej účinnejšie presadzovať 
vlastné záujmy a hodnoty, úmerne jej súčasnému medzinárodnému obchodu 
a ekonomickému postaveniu;

7. pripomína však, že samotným ustanovením ESVČ sa nedosiahne plný súlad a 
konzistentnosť celej zahraničnej politiky EÚ, ale bude potrebné, aby aj členské štáty EÚ 
prekonali odlišné názory na kľúčové otázky zahraničnej politiky; považuje v tomto smere 
za veľmi dôležité, aby sa členské štáty EÚ nielen dohodli na spoločnej stratégii 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ale aby aj jednotlivé štáty zabezpečili svojou 
politikou podporu pozíciám EÚ;

8. zdôrazňuje, že úlohou osobitných zástupcov EÚ by mala byť vo všeobecnosti 
reprezentácia a koordinácia politiky EÚ voči regiónom s osobitnými strategickými 
a bezpečnostnými záujmami pre EÚ, čo si vyžaduje stálu prítomnosť a reprezentáciu EÚ; 
zastáva názor, že osobitní zástupcovia EÚ a príslušné oddelenia ESVČ musia úzko 
spolupracovať a že dôležité tematické otázky, ktoré predtým patrili do pôsobnosti 
osobných zástupcov, treba prehodnotiť a predložiť návrhy, aby túto úlohu prevzali buď 
vysokopostavení úradníci ESVČ, alebo osobitní zástupcovia EÚ; považuje za veľmi 
dôležité, aby vymedzenie úloh a mandátov osobitných zástupcov EÚ podliehalo vopred 
konzultáciám v Parlamente a aby sa predložili návrhy v súlade s článkom 36 ods. 1 
Zmluvy o EÚ, podľa ktorých by osobitní zástupcovia EÚ sprístupňovali postupy a náplň 
informatívnych schôdzí a správ Parlamentu;

9. pripomína svoju výsadu zo zmluvy, podľa ktorej sa má s ním v oblasti SZBP a SBOP 
konzultovať, jeho názory sa majú náležite zohľadňovať a má právo dávať odporúčania; 
vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby konsolidovala povinnosti 
konzultácií a podávania správ, ktoré doteraz vykonávala Komisia a Rada v oblasti 
vonkajšej činnosti; očakáva posilnenie práva Parlamentu v oblasti demokratickej kontroly 
strategického plánovania nástroja vonkajšej pomoci EÚ;

10. opakuje svoju pozíciu, že v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ musí byť Parlament 
v postupoch vedúcich k uzatvoreniu medzinárodných dohôd v plnom rozsahu 
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informovaný v počiatočnej, rokovacej i konečnej etape konania; očakáva, že 
podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka poskytne všetky relevantné informácie 
o rokovaniach v priebehu celého postupu vrátane rokovacích smerníc a návrhov textov, 
o ktorých sa rokuje, a pripomína, že vo vyhlásení o politickej zodpovednosti sa 
podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka zaviazala, že bude dodržiavať 
ustanovenia rámcovej dohody o medzinárodných dohodách, pokiaľ ide o dôverné 
dokumenty SZBP; žiada stanovenie účinného pracovného postupu, ktorý zabezpečí 
rešpektovanie výsad Parlamentu spoločne s potrebným stupňom utajenia; je presvedčený, 
že je potrebná komplexná dohoda so zapojením všetkých inštitúcií, ktorá sa bude týkať 
všetkých orgánov EÚ, aby sa reguloval prístup poslancov EP k dôverným dokumentom;

11. zdôrazňuje, že revidovaná medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne 
a riadnom finančnom hospodárení z roku 2006 musí zabezpečiť v rozpočtovom postupe 
SZBP viac transparentnosti a náležite riešiť požiadavky rozpočtového orgánu na 
informácie, aby bol tento orgán plne a pravidelne informovaný o pozadí, súvislostiach 
a finančných dôsledkoch politických rozhodnutí v tejto politickej oblasti; zastáva názor, 
že Európsky parlament by mal dostávať primerané informácie pred schvaľovaním 
mandátov a stratégií v oblasti SZBP; víta podporu, ktorú vyjadrila podpredsedníčka 
Komisie/vysoká predstaviteľka návrhu, že všetky významné misie SBOP by sa mali 
uviesť v rozpočte; opakuje svoju pozíciu, že v záujme posilnenia demokratickej 
legitímnosti SZBP by sa pred začiatkom misií SBOP malo konzultovať s príslušnými 
orgánmi Parlamentu a tieto orgány by mali mať možnosť riadne monitorovať 
predovšetkým misie SBOP;

12. domnieva sa, že pravidelné spoločné konzultačné schôdze o SZBP by sa mali doplniť 
o ďalšie schôdze, ak vznikne potreba poskytnúť informácie ex ante; navrhuje v tejto 
súvislosti, aby sa schôdze orientovali aj na vzdelávanie o kľúčových stratégiách a na 
politicko-vojenské informácie s cieľom zlepšiť plánovanie a riadenie budúcich misií 
a pomôcť vytvárať prístup zameraný na potreby v budúcnosti; okrem toho pripomína 
právo EP, aby sa s ním v súlade s článkom 41 ods. 3 Zmluvy o EÚ konzultovalo a aby bol 
náležite informovaný o naliehavých finančných opatreniach v súvislosti s určitými 
iniciatívami začatými v rámci SZBP;

Hlavné tematické oblasti SZBP

13. zdôrazňuje, že činnosti SZBP by mali byť pevne začlenené do komplexnej politiky 
zameranej na krajiny a regióny v kríze; zdôrazňuje aj potrebu zmeniť orientáciu a 
zameranie sa na úspešné rozmiestnenie misií SZBP a venovať väčšiu pozornosť ich 
úspešnému vykonávaniu a trvalému vplyvu priamo na mieste;

14. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť optimálnu koordináciu medzi reakciou EÚ na 
katastrofy a inými nástrojmi EÚ – akými sú civilné a vojenské misie v rámci SBOP –
ktoré sú už rozmiestnené na mieste alebo ktoré by tam mohli byť vyslané po vzniku krízy; 
je presvedčený, že dôsledné oddeľovanie vojenských a civilných operácií krízového 
riadenia sa spája skôr so starými inštitucionálnymi modelmi než s realitou v teréne, a preto 
zdôrazňuje skutočnosť, že reakcia na krízu si vyžaduje kombináciu vojenských a civilných 
nástrojov;

15. považuje za strategickú prioritu EÚ posilňovať medzinárodné partnerstvá krízového 
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riadenia a zintenzívniť dialóg s ďalšími významnými aktérmi krízového riadenia – ako sú 
OSN, NATO, Africká únia (AÚ), OBSE a tretie krajiny, napr. USA, Turecko, Nórsko a 
Kanada – a zosúladiť činnosti, vymieňať si navzájom informácie a spájať zdroje v oblasti 
udržiavania a budovania mieru vrátane spolupráce v rámci krízového riadenia a najmä 
námornej bezpečnosti a boja proti terorizmu podľa medzinárodného práva;

16. zdôrazňuje potrebu zabrániť, aby sa EÚ stala pre dodávky energie závislou od tretích 
krajín, čo by ohrozilo nezávislosť zahraničnej politiky EÚ; pripomína, že je naliehavo 
potrebné riešiť energetické problémy uskutočňovaním spoločnej európskej vonkajšej 
energetickej politiky založenej na diverzifikácii dodávateľov energie; vyzýva v tejto 
súvislosti podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby rázne presadzovala 
odporúčania Parlamentu na vytvorenie zosúladenej a koordinovanej politiky, 
predovšetkým podporou súdržnosti EÚ v konštruktívnom dialógu s dodávateľmi energie, 
a to najmä s Ruskom a tranzitnými krajinami; 

17. opakuje svoju pozíciu, že EÚ musí posilňovať svoje vedúce postavenie v celosvetovom 
riešení otázky klímy a pokračovať v dialógu s ďalšími významnými aktérmi, ako sú 
vznikajúce veľmoci (Čína, Brazília, India), Rusko, Spojené štáty a rozvojové krajiny, 
vzhľadom na skutočnosť, že zmena klímy sa stala kľúčovým prvkom v medzinárodných 
vzťahoch;

18. zastáva názor, že v záujme konzistentnosti absolútnou prioritou zahraničnej politiky EÚ 
musí byť podpora demokracie, pretože demokratická spoločnosť je základom 
dodržiavania ľudských práv; domnieva sa, že nová inštitucionálna štruktúra EÚ, najmä 
ESVČ so svojím špecializovaným oddelením, je príležitosťou na posilnenie súdržnosti 
a efektívnosti EÚ v tejto oblasti; znovu opakuje svoje pevné odhodlanie a pripomína svoje 
dlhodobé úsilie o obhajobu ľudských práv a demokracie vo svete prostredníctvom 
dvojstranných vzťahov s tretími krajinami, aktívnej účasti na medzinárodných fórach, ako 
aj podpory medzinárodných a miestnych organizácií občianskej spoločnosti;

Hlavné geografické priority SZBP

Mnohostranná diplomacia, medzinárodné organizácie

19. zdôrazňuje, že efektívna mnohostrannosť by mala byť prvoradým strategickým záujmom 
Únie a že v tejto súvislosti by sa mala EÚ ujať vedúcej úlohy v medzinárodnej spolupráci, 
uľahčovať medzinárodnú zhodu a presadzovať globálne opatrenia; zdôrazňuje naliehavú 
potrebu riešiť globálne otázky, ktoré spoločne znepokojujú občanov EÚ, ako je 
terorizmus, organizovaný zločin, energetická bezpečnosť, zmena klímy, dosahovanie 
rozvojových cieľov tisícročia a odstránenie chudoby, nešírenie zbraní hromadného ničenia 
a odzbrojenie, riadenie migrácie a podpora ľudských práv a občianskych slobôd; zastáva 
názor, že EÚ by mala v rámci OSN dostať ako prirodzený dôsledok nadobudnutia 
platnosti Lisabonskej zmluvy doplňujúce práva, aby mohla v systéme OSN vystupovať 
ako jeden pevný celok, pričom by jej zostal štatút pozorovateľa; vyzýva EÚ, aby zlepšila 
svoju stratégiu a taktiku týkajúce sa konzultácií s členskými krajinami OSN vrátane 
poskytovania jasného výkladu o charaktere EÚ a o tom, ako sa na základe právomocí 
zakotvených v zmluve odlišuje od iných regionálnych organizácií; odporúča zaradiť 
otázku práv EÚ v OSN na popredné miesta programov dvojstranných a viacstranných 
samitov so strategickými partnermi; považuje za dôležité spájať sa so strategickými 
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partnermi EÚ s cieľom nájsť riešenia významných regionálnych a svetových problémov; 
odporúča ďalej priradiť strategickému partnerstvu mnohostranný rozmer začlenením 
globálnych otázok do programov dvojstranných a mnohostranných samitov EÚ;

20. je presvedčený, že EÚ by mala využiť prijatie novej strategickej koncepcie NATO na 
posilnenie svojho partnerstva s NATO majúc pritom na pamäti rozvoj zahraničnej, 
bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ; poukazuje na potrebu nájsť pragmatické riešenie
ťažkostí – najmä nezhôd medzi Cyprom a Tureckom – ktoré brzdia rozvoj užšej 
spolupráce medzi EÚ a NATO, vzhľadom na dôležitosť zabezpečiť, aby sa existujúce sily 
a kapacity, ktoré sú do veľkej miery spoločné pre obe organizácie, používali čo 
najefektívnejšie;

21. uznáva, že OBSE treba posilniť a jej hodnoty znovu potvrdiť; je pevne presvedčený, že 
EÚ by sa mala účinne zapojiť do posilnenia OBSE vrátane toho, že zabezpečí, aby 
výsledkom tohto procesu nebolo oslabenie žiadnej z troch dimenzií tejto organizácie 
(politicko-vojenskej, ekonomickej a environmentálnej ani ľudskej); zdôrazňuje, že EÚ by 
mala upozorniť aj na význam pokračovania tzv. korfského procesu a usporadúvania 
pravidelných stretnutí na vysokej úrovni s cieľom poskytnúť mu politickú podporu a 
zlepšiť viditeľnosť činnosti OBSE;

Transatlantické vzťahy

22. zdôrazňuje potrebu úzkej a nepretržitej koordinácie zahraničnej politiky EÚ s najbližším 
spojencom a strategickým partnerom EÚ, Spojenými štátmi, a zabezpečiť pritom spoločný 
prístup k svetovému riadeniu a problémom, ako sú šírenie jadrových zbraní a terorizmus; 
vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby úzko koordinovala činnosť 
s USA a snažila sa o účinné spolupôsobenie s cieľom zaistiť stabilitu a bezpečnosť 
na európskom kontinente, a to aj na základe spolupráce s Ruskom a vzhľadom na stabilitu 
v oblasti Blízkeho východu, v Iráne, Afganistane a Pakistane;

Západný Balkán

23. upozorňuje na perspektívne členstvo všetkých krajín Západného Balkánu v EÚ a 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa obe strany – krajiny tohto regiónu i EÚ – nepretržite 
venovali tomuto procesu; 

24. víta skutočnosť, že situácia v Kosove je naďalej stabilná a pokojná, vyjadruje však 
znepokojenie z vážnych problémov a porušení volebného práva, ku ktorým došlo 
v mnohých obciach počas nedávnych volieb; zdôrazňuje význam spravodlivých volieb 
ako súčasti prebiehajúcej demokratizácie Kosova; naliehavo vyzýva kosovskú vládu, aby 
zlepšila budúce volebné procesy s cieľom zabezpečiť demokratické práva občanov 
Kosova a posilniť európsku perspektívu krajiny; žiada, aby sa bezodkladne začali 
plánované rozhovory medzi Kosovom a Srbskom s finančnou podporou EÚ, a zdôrazňuje, 
že rozhovory majú veľký potenciál prispieť k stabilite v Kosove a zlepšeniu situácie 
miestnych obyvateľov vrátene dodržiavania zásad právneho štátu na severe krajiny; 
opakuje, že je nutné zabezpečiť, aby misia EULEX v Kosove súvisiaca s otázkami 
právneho štátu mohla účinne pôsobiť na celom území Kosova prostredníctvom 
zintenzívnenia jej činnosti na severe krajiny a získala si dôveru a podporu všetkých 
obyvateľov; 
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25. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby po voľbách zintenzívnila 
dialóg s politickými predstaviteľmi Bosny a Hercegoviny s cieľom napomôcť ďalšie 
smerovanie tejto krajiny a jej národov k integrácii do EÚ; zastáva názor, že Bosna 
a Hercegovina dosiahla len obmedzený pokrok v reformách v súvislosti s procesom 
integrácie do EÚ a že programy, zamerané prevažne na jednotlivé etniká a entity, môžu 
byť prekážkou plnenia podmienok členstva v EÚ a NATO;

Východné partnerstvo

26. nabáda podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby prehĺbili 
Východné partnerstvo s našimi východoeurópskymi susedmi s perspektívou ich 
politického pridruženia a hospodárskej integrácie vrátane v oblasti energetiky na základe 
spoločných európskych hodnôt a v rámci podmienok a stimulov zameraných na začatie 
reforiem;

27. odsudzuje tvrdé zákroky režimu bieloruského prezidenta Lukašenka proti členom 
opozície, novinárom a zástupcom občianskej spoločnosti po prezidentských voľbách 
konaných 19. decembra 2010 a požaduje okamžité prepustenie všetkých osôb, ktoré boli 
zadržané; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby 
na tento režimu uvalili cielené sankcie – ako je zákaz vydávania víz a zmrazenie aktív 
vybraných vysokopostavených úradníkov – a zintenzívnili podporu EÚ pre občiansku 
spoločnosť s cieľom posilniť proeurópske hodnoty medzi obyvateľstvom; zdôrazňuje, že 
je dôležité zabezpečiť, aby sa Bielorusko nedostalo do izolácie, najmä z hľadiska 
existujúcich regionálnych štruktúr;

28. požaduje urýchlené zriadenie Parlamentného zhromaždenia EÚ a východných susedných 
krajín (EURONEST), a to bez účasti bieloruského parlamentu, čím sa zdôrazní jeho úloha 
pri podporovaní demokracie a demokratických inštitúcií a jeho význam pri posilňovaní 
parlamentného rozmeru partnerstva;

Rusko

29. vyzýva podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby zabezpečila, že prístup EÚ k Rusku 
– aj pri rokovaniach o novej dohode medzi EÚ a Ruskom – bude ucelený a bude sa 
opierať o záväzky týkajúce sa demokratických hodnôt, dodržiavania ľudských práv 
a zásad právneho štátu vrátane medzinárodného práva; zdôrazňuje v tejto súvislosti 
význam partnerstva pre modernizáciu; zároveň zdôrazňuje potrebu znovu oživiť 
partnerstvo s Ruskom založené na vzájomnom rešpektovaní a reciprocite v otázkach boja 
proti terorizmu, energetickej bezpečnosti a dodávok energie, zmeny klímy, odzbrojenia, 
predchádzania konfliktom, nešírenia jadrových zbraní, a to vrátane vo vzťahu k Iránu, 
Afganistanu a Blízkemu východu, a snažiť sa pritom o dosahovanie cieľov spočívajúcich 
v posilňovaní celosvetovej bezpečnosti a stability; zastáva názor, že spolupráca v týchto 
otázkach by mala tvoriť základ novej dohody medzi EÚ a Ruskom, a s nádejou preto 
očakáva rýchly pokrok v súčasných rokovaniach o novej komplexnej dohode, ktorá by 
mala podstatne zintenzívniť vzťahy medzi EÚ a Ruskom;

Blízky východ

30. podporuje pokračovanie priamych mierových rokovaní medzi Izraelom a Palestínskou 
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samosprávou a zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa viedli užitočné rokovania 
v obmedzenom časovom rámci a v atmosfére vzájomnej dôvery; pripomína, že EÚ je 
najväčším darcom pre Palestínsku samosprávu a hlavným obchodným partnerom Izraela;

31. vyzýva EÚ, aby v súlade so závermi Rady z 12. decembra 2009 prevzala výraznejšiu 
politickú úlohu, ktorá by zodpovedala jej finančnú účasť v tomto regióne; je presvedčený, 
že je naliehavo potrebné komplexne zreformovať politiku EÚ voči Blízkemu východu, 
aby EÚ mohla pomocou účinných diplomatických nástrojov zohrávať rozhodujúcu 
a ucelenú politickú úlohu v záujme mieru a bezpečnosti v tomto susednom regióne, ktorý 
má pre EÚ strategický význam; vyzýva podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby 
zvážila predloženie novej európskej stratégie pre tento región, ktorá načrtne záujmy 
a ciele EÚ a prostriedky, ktoré môže použiť;

Stredozemský región

32. napriek vytvoreniu Únie pre Stredozemie je naďalej znepokojený tým, že v politike EÚ 
pre Stredozemie chýba jasná a dlhodobá strategická vízia rozvoja a stabilizácie regiónu, 
čo sa prejavuje zvýšenom výskyte politických, hospodárskych a sociálnych kríz; 
zdôrazňuje, že naliehavo potrebné, aby sa proces euro-stredozemskej integrácie stal 
pre EÚ politickou prioritou;

33. pripomína svoju úlohu v rozpočtovom postupe EÚ a zdôrazňuje potrebu zabezpečiť 
demokratickú legitímnosť Únie pre Stredozemie, transparentné prijímanie rozhodnutí a to, 
aby sa do rozhodovacieho procesu zapojili Európsky parlament, Parlamentné 
zhromaždenie Únie pre Stredozemie a národné parlamenty;

34 pozorne sleduje situáciu v Turecku a vyzýva EÚ, aby podporila tuniské obyvateľstvo 
v jeho prechode k demokracii vrátane poskytnutia primeranej pomoci, ktorá sa môže 
ukázať ako potrebná; zdôrazňuje potrebu upraviť financovanie s cieľom zmierniť 
sociálnu a hospodársku krízu v krajine;

35. opakuje svoju plnú podporu osobitnému tribunálu pre Libanon ako nezávislému súdu, 
ktorý sa zriadil na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) č. 1757 a spĺňa 
najvyššie súdne normy; opätovne potvrdzuje svoju výraznú podporu zvrchovanosti, 
jednote a územnej celistvosti Libanonu a úplnému fungovaniu všetkých libanonských 
inštitúcií; zdôrazňuje, že vnútorná stabilita a dodržiavanie medzinárodného práva nie sú 
nezlučiteľné; vyzýva všetky libanonské politické sily, aby sa ďalej zapájali do otvoreného 
a konštruktívneho dialógu s cieľom podporiť blahobyt, prosperitu a bezpečnosť všetkých 
libanonských občanov; vyzdvihuje zásadnú úlohu dočasných ozbrojených síl OSN 
v Libanone (UNIFIL) a požaduje vykonávanie všetkých ustanovení rezolúcie BR OSN 
č. 1701;

Ázia

36. zdôrazňuje, že východiskovým bodom každého dlhodobého riešenia afganskej krízy 
musia byť záujmy afganských občanov, pokiaľ ide o ich vnútornú bezpečnosť, civilnú 
ochranu a hospodársku a sociálnu ochranu, ako aj mechanizmy zmierenia, skončenie 
výroby ópia, rozsiahle budovanie štátu, začlenenie Afganistanu do medzinárodného 
spoločenstva a vypovedanie al-Káidy z krajiny; opakuje svoju pozíciu, že EÚ, jej členské 
štáty a medzinárodné spoločenstvo by mali celkovo podporovať Afganistan pri budovaní 
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vlastného štátu so silnejšími demokratickými inštitúciami schopnými zabezpečiť národnú 
suverenitu, štátnu jednotu, územnú celistvosť, udržateľný hospodársky rozvoj a prosperitu 
obyvateľov a rešpektujúcimi historické, náboženské, duchovné a kultúrne tradície 
všetkých etnických a náboženských spoločenstiev v krajine;

37. opakuje svoj názor, že Pakistan zohráva v regióne kľúčovú úlohu a že stabilný, 
demokratický a prosperujúci Pakistan je pre stabilitu v Afganistane a širšom regióne 
veľmi dôležitý; okrem toho zdôrazňuje ústrednú úlohu Pakistanu v afganskom mierovom 
procese; uznáva, že ničivé záplavy z augusta 2010 zabrzdili novú pakistanskú vládu, ktorá 
začala robiť pokroky pri riešení početných problémov; naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, 
aby spolu so širším medzinárodným spoločenstvom reagovali dôraznými prejavmi 
solidarity a konkrétnej podpory na naliehavé potreby Pakistanu pri rekonštrukcii a obnove 
krajiny po záplavách a na jeho úsilie o vybudovanie silnej a prosperujúcej spoločnosti; 
víta a naďalej podporuje snahy EÚ o posilnenie politickej podpory na urýchlenie 
budovania inštitúcií a kapacít v Pakistane a poskytnutie pomoci pakistanským 
demokratickým inštitúciám v boji proti extrémizmu;

38. plne schvaľuje záväzok E3+3 hľadať rýchle riešenie iránskeho jadrového problému 
prostredníctvom rokovaní, ktoré obnoví medzinárodnú istotu o výlučne mierovej povahe 
iránskeho jadrového programu, pričom sa bude rešpektovať legitímne právo Iránu na 
mierové využívanie jadrovej energie; podporuje dvojaký prístup Rady zameraný na 
nájdenie diplomatického riešenia; víta rezolúciu BR OSN č. 1929 (2010), ktorou sa Iránu 
ukladá štvrté kolo sankcií za jeho jadrový program, a ďalšie reštriktívne opatrenia, ktoré 
oznámili EÚ, USA, Japonsko, Kanada a Austrália; dôrazne odsudzuje pretrvávajúcu 
provokatívnu a štvavú rétoriku Iránu voči Izraelu a zvlášť vyjadruje poľutovanie nad 
hrozbami, ktoré vyslovil prezident Ahmádinedžád proti samotnej existencii Izraelského 
štátu; je vážne znepokojený pokusmi Iránu naďalej presadzovať svoj cieľ, ktorým je 
získanie politického vplyvu v Afganistane manipulovaním viacerých politických, 
hospodárskych a vojenských výsledkov; zdôrazňuje, že na riešenie otázky ľudských práv 
treba využiť aj oficiálne vzájomné kontakty medzi delegáciami Európskeho parlamentu 
a Madžlísu;

39. vyjadruje spokojnosť so zintenzívnením sektorových dialógov s Čínou a vyzýva na 
spoločnú prácu v oblasti sporných otázok, ktoré boli zdôraznené na poslednom samite EÚ 
– Čína; vyjadruje poľutovanie, že pokrok k lepšej hospodárskej a súdnej správe 
nenachádza odzrkadlenie v ochote riešiť pokračujúce vážne a systematické porušovanie 
ľudských práv v tejto krajine; poukazuje na to, že vzťahy s Japonskom, ktoré s EÚ zdieľa 
demokratické hodnoty a záujem o dodržiavanie ľudských práv, zostávajú mimoriadne
dôležité, pokiaľ ide o hospodárstvo i spoluprácu na mnohonárodných fórach, a že súčasné 
zameranie sa na Čínu nesmie zatieniť potrebné úsilie o zintenzívnenie spolupráce 
s Japonskom a o odstránenie zostávajúcich prekážok vzájomného hospodárskeho prieniku;

40. vyjadruje uznanie Indii za to, že sa zapája do medzinárodných akcií, predovšetkým 
v Afganistane a do operácie ATALANTA; žiada častejšiu spoluprácu v otázkach, ktoré 
súvisia s globálnym hospodárskym riadením a podporou demokracie a ľudských práv; 
so záujmom očakáva výrazný pokrok v súčasných rokovaniach o dohode o voľnom 
obchode; očakáva, že strategické partnerstvo s Indiou sa bude vyvíjať v súlade 
so spoločným akčným plánom, aby sa dosiahli konkrétne výsledky;
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Afrika

41. vyjadruje pevnú podporu a povzbudenie partnerstvám s AÚ a ďalšími africkými 
regionálnymi organizáciami pri riešení otázok stability a bezpečnosti na africkom 
kontinente a pri zabezpečovaní pokroku v ďalších kľúčových otázkach, ako sú 
demokratické riadenie a ľudské práva, zmena klímy a dosahovanie rozvojových cieľov 
tisícročia; je presvedčený, že proces rastúcej zodpovednosti a posilňovania moci AÚ 
v súvislosti s otázkami bezpečnosti a stability na africkom kontinente, najmä čo sa týka 
mierových misií, si vyžaduje posilnenie procesu budovania inštitúcií a prijímania 
rozhodnutí v rámci AÚ a že EÚ by mala v tomto smere AÚ pomáhať;

42. vyjadruje podporu rozhodnutiu navrhnúť komplexný prístup EÚ k regiónu Afrického 
rohu, v ktorom by sa spájala bezpečnostná politika s rozvojom, so zásadami právneho 
štátu, s dodržiavaním ľudských práv, aspektmi rodovej rovnosti a medzinárodným 
humanitárnym právom a ktorý by teda zahŕňal všetky nástroje EÚ a mal by za cieľ 
priniesť dlhodobé riešenia;

43. víta ochotu EÚ podporovať pokojné uplatňovanie komplexnej mierovej dohody v Sudáne 
a nasmerovať úsilie v záujme dlhodobej stability regiónu; zdôrazňuje zároveň, že je 
potrebné obnoviť snahy o vyriešenie neistoty a dosiahnuť trvalé mierové urovnanie 
konfliktu v prospech Dárfúru;

44. pripomína, že Alassane Ouattara je jediným legitímnym víťazom prezidentských volieb, 
ktoré sa konali v Pobreží Slonoviny 28. novembra 2010, a že výsledky volieb nemožno 
spochybniť; naliehavo vyzýva všetky politické a ozbrojené sily v krajine, aby rešpektovali 
vôľu voličov v Pobreží Slonoviny a zabezpečili pokojné odovzdanie moci; vyjadruje 
hlboké poľutovanie nad súčasnou patovou politickou situáciou, ktorá nastala po voľbách, 
a nad hlásenými násilnými činmi; podporuje uvalenie sankcií na pána Laurenta Gbagba 
zo strany EÚ;

45. je presvedčený, že EÚ by mala prijať komplexný prístup k otázkam bezpečnosti a stability 
v oblasti Sahel s použitím všetkých príslušných nástrojov EÚ s cieľom odstrániť chudobu, 
zaručiť trvalý rozvoj, riešiť otázky zmeny klímy v tomto regióne, zvládnuť migračné toky 
juh – juh a juh – sever a zabezpečiť budovanie demokracie a vytváranie inštitúcií; je 
presvedčený, že by sa mal začať aj proces na dosiahnutie zhody medzi krajinami regiónu 
v spolupráci s AÚ a v rámci jej rastúcej zodpovednosti;

Latinská Amerika

46. víta závery rokovaní o dohode o pridružení so Strednou Amerikou a o viacstrannej 
obchodnej dohode s Peru a Kolumbiou; zdôrazňuje však, že EÚ by mala naďalej 
uprednostňovať proces regionálnej integrácie v Latinskej Amerike; s uspokojením 
konštatuje, že rokovania o dohode o pridružení s Mercosurom pokračujú, a žiada ich 
rýchle uzavretie;

47. oceňuje pozitívne výsledky samitu EÚ – Latinská Amerika a Karibik v Madride 
a zdôrazňuje potrebu monitorovať plnenie madridského akčného plánu; pripomína, že 
treba prijať Euro-latinskoamerickú chartu pre mier a bezpečnosť a že je potrebné, aby táto 
charta zahŕňala – vychádzajúc z Charty OSN a príslušného medzinárodného práva –



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

SK

stratégie a usmernenia pre jednotné politické a bezpečnostné opatrenia na riešenie 
spoločných hrozieb a výziev;

°
°   °

48. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej 
predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN, generálnemu 
tajomníkovi NATO, predsedovi Parlamentného zhromaždenia NATO, úradujúcemu 
predsedovi OBSE, predsedovi Parlamentného zhromaždenia OBSE, predsedovi Výboru 
ministrov Rady Európy a predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.


