
PR\853946SL.doc PE445.857v04-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 – 2014

Odbor za zunanje zadeve

2010/2124(INI)

18. 1. 2011

OSNUTEK POROČILA
o letnem poročilu Sveta Evropskemu parlamentu o glavnih vidikih in osnovnih 
odločitvah skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) v letu 2009, 
predloženem Evropskemu parlamentu v skladu z delom II, točko G, 
odstavkom 43 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006
(2010/2124(INI))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Gabriele Albertini



PE445.857v04-00 2/12 PR\853946SL.doc

SL

PR_INI_art119-1

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3



PR\853946SL.doc 3/12 PE445.857v04-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o letnem poročilu Sveta Evropskemu parlamentu o glavnih vidikih in osnovnih 
odločitvah skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) v letu 2009, predloženem 
Evropskemu parlamentu v skladu z delom II, točko G, odstavkom 43 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006
(2010/2124(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o glavnih vidikih in 
osnovnih odločitvah skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) v letu 2009, 
predloženega Evropskemu parlamentu v skladu z delom II, točko G, odstavka 43 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 20061,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju,

– ob upoštevanju svojih resolucij o letnih poročilih o skupni zunanji in varnostni politiki za 
leti 2007 in 2008 z dne 19. februarja 20092 oziroma 10. marca 20103,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. julija 20104 o Evropski službi za zunanje 
delovanje,

– ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko o politični odgovornosti5,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 16. septembra 2010 o zunanjih odnosih 
EU,

– ob upoštevanju člena 119(1) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za proračun (A7-
0000/2010),

A. ker bi EU morala še naprej razvijati cilje svoje zunanje politike in po vsem svetu 
promovirati svoje vrednote in interese z namenom prispevati k miru, varnosti, 
solidarnosti, varovanju človekovih pravic, večstranskosti in medsebojnemu spoštovanju 
med narodi, svobodni in pošteni trgovini ter izkoreninjenju revščine,

B. ker je Lizbonska pogodba evropskemu zunanjemu delovanju dala novo razsežnost in bo 
prispevala h krepitvi skladnosti, povezanosti in učinkovitosti zunanje politike EU,

                                               
1 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
2 UL C 76 E, 25.3.2010, str. 54.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0060.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0280.
5 Prav tam, priloga II.



PE445.857v04-00 4/12 PR\853946SL.doc

SL

C. ker Lizbonska pogodba daje nov zagon zunanji politiki EU, zlasti pri omogočanju Uniji, 
da prevzame mednarodno vlogo, ki je skladna z njenim zelo pomembnim gospodarskim 
statusom in njenimi prizadevanji, ter da se organizira na način, da bo pomemben svetovni 
dejavnik, ki bo lahko prevzel del odgovornosti za svetovno varnost in prevzel vodstvo pri 
določanju skupnih odgovorov na skupne izzive,

D. ker novi zagon evropskega zunanjega delovanja zahteva tudi, da EU deluje bolj strateško, 
da bi tako lahko v mednarodnem okolju uveljavila svoj pomen; ker sposobnost EU, da 
vpliva na mednarodni red, ni odvisna zgolj od skladnosti njenih politik, akterjev in 
institucij, temveč tudi od resničnega strateškega koncepta zunanje politike EU, ki mora 
vse države članice združiti za istim nizom prednostnih nalog in ciljev, tako da na 
mednarodnem prizorišču nastopijo z odločnim enotnim stališčem,

E. ker se odvija veliko preoblikovanje mednarodnega reda, ki od EU zahteva, da dejavneje 
sodeluje z zdajšnjimi in vzpenjajočimi se svetovnimi silami, pa tudi z dvostranskimi in 
večstranskimi partnerji, da bi spodbudila učinkovito reševanje problemov, ki so skupni 
evropskim državljanom in svetu na splošno,

F. ker mora nov zagon privesti tudi do opredelitve nove paradigme za strateška partnerstva 
EU, tako nova kot stara, na temelju medsebojnih koristi in interesov,

G. ker je parlamentarni nadzor zunanje politike EU bistvenega pomena, če želimo, da bi 
državljani EU razumeli in podpirali evropske zunanje ukrepe; ker morajo organizacijo in 
spodbujanje učinkovitega ter rednega medparlamentarnega sodelovanja v EU skupaj 
opredeliti Evropski parlament in nacionalni parlamenti, v skladu s členoma 9 in 10 
protokola 1 k Lizbonski pogodbi,

Letno poročilo Sveta za leto 2009 o skupni zunanji in varnostni politiki

1. pozdravlja letno poročilo Sveta in izreka pohvalo njegovi preglednosti in tematsko 
usmerjeni strukturi, ki daje jasen pregled politik in delovanja skupne zunanje in varnostne 
politike; pozdravlja tudi ambicijo Sveta, da nameni dodaten poudarek regionalnemu 
okviru sporov in vprašanj in se nanj bolj osredotoči; vendar obžaluje dejstvo, da poročilo 
ne vključuje morebitnih pristopov za reševanje teh sporov in vprašanj;

2. poziva Svet, naj ne omejuje obsega letnega poročila o SZVP zgolj na opise dejavnosti 
SZVP; meni, da bi poročilo moralo zagotoviti več kot zgolj katalog dogodkov in razvoja v 
državah;

3. meni, da bi letno poročilo o SZVP moralo temeljiti na novem zagonu, ki ga je dala 
Lizbonska pogodba, in služiti kot instrument za okrepljen medinstitucionalni dialog, zlasti 
z razpravo o izvajanju strategije zunanje politike EU, ocenjevanjem njene učinkovitosti in 
orisom njene prihodnje smeri;

Izvajanje Lizbonske pogodbe

4. ponovno poudarja svoje stališče, ki je naklonjeno razvoju skladne strategije zunanje 
politike EU, temelječe na ciljih in načelih, določenih v členu 21 Pogodbe o Evropski uniji 
(PEU), ki bi morala jasno opredeliti interese EU na področju skupne zunanje in varnostne 
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politike; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj v ta prizadevanja v celoti vključi 
ustrezne organe Parlamenta;

5. poudarja, da bo treba za boljše povezovanje vseh ustreznih instrumentov in politik ter za 
posredovanje enotnega sporočila EU o osrednjih političnih vprašanjih zagotoviti 
usklajenost med Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), državami članicami in 
Komisijo, izboljšati sinergijo med EU in nacionalno ravnjo ter okrepiti usklajevanje med 
institucionalnimi akterji; meni, da je sodelovanje na vseh ravneh med ESZD ter ustreznimi 
službami Komisije bistvenega pomena za oblikovanje strateškega pristopa do naše 
soseščine ter do držav kandidatk in partnerskih držav z možnostjo članstva, pa tudi do 
področij politik, kot so trgovina, razvoj, zanesljivost preskrbe z energijo ter pravosodje in 
notranje zadeve;

6. pričakuje, da bo ESZD s spodbujanjem tesnejšega usklajevanja med SZVP in zunanjimi
politikami pomagala okrepiti vlogo in vpliv EU na svetovni ravni ter ji omogočila 
učinkovitejšo projekcijo interesov in vrednot na način, ki bo v skladu z njenim zdajšnjim 
statusom v mednarodni trgovini in gospodarstvu;

7. ugotavlja pa, da celovite usklajenosti in povezanosti celotne zunanje politike EU ne bo 
mogoče doseči preprosto z ustanovitvijo ESZD, temveč bodo tudi države članice morale 
preseči svoje različne poglede na osrednja vprašanja zunanje politike; zato meni, da je 
bistvenega pomena, da se države članice EU ne zgolj sporazumejo o skupni strategiji za 
zunanjo in varnostno politiko, temveč da s svojimi nacionalnimi politikami tudi podpirajo 
stališča EU;

8. poudarja, da bi vloga posebnih predstavnikov EU (PPEU) na splošno morala zastopati in 
usklajevati politiko EU do regij s posebnimi strateškimi ali varnostnimi interesi za EU, ki 
zahtevajo stalno navzočnost in prepoznavnost EU; meni, da je treba vzpostaviti tesno 
usklajevanje med posebnimi predstavniki EU in ustreznimi oddelki ESZD ter da bi bilo 
treba ponovno preučiti pomembna tematska vprašanja, s katerimi so se pred tem ukvarjali 
osebni predstavniki, in pripraviti predloge, v skladu s katerimi bi to vlogo prevzeli visoki 
uslužbenci ESZD ali posebni predstavniki EU; meni, da je bistvenega pomena, da se o 
vlogi in mandatih posebnih predstavnikov EU izvedejo predhodna posvetovanja s 
Parlamentom ter da se v skladu s členom 36(1) PEU podajo predlogi o postopkih in 
pristojnostih, po katerih bi posebni predstavniki EU s svojimi predstavitvami in poročili 
seznanili tudi Parlament;

9. opozarja na svojo posebno pravico po Pogodbi, da je vključen v posvetovanja na 
področjih SZVP in SVOP, da se njegova mnenja ustrezno upoštevajo in da daje 
priporočila; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj združi posvetovalne in 
poročevalske naloge, ki sta jih doslej na področju zunanjega delovanja izvajala Komisija 
in Svet; pričakuje, da se bo okrepila pravica Parlamenta do demokratičnega nadzora 
strateškega načrtovanja instrumentov zunanje pomoči EU;

10. ponavlja svoje stališče, da je treba Parlamentu v skladu s členom 218(10) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije zagotoviti celovite informacije v začetni, pogajalski in končni 
stopnji postopka, ki vodi v sklepanje mednarodnih sporazumov; pričakuje, da bo 
podpredsednica/visoka predstavnica zagotovila vse ustrezne informacije o pogajanjih v 
celotnem postopku, vključno s pogajalskimi smernicami in osnutki pogajalskih besedil, in 
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opozarja, da se je podpredsednica/visoka predstavnica v izjavi o politični odgovornosti 
glede zaupnih dokumentov SZVP zavezala k uporabi določil okvirnega sporazuma o 
mednarodnih sporazumih; poziva k oblikovanju učinkovitega načina delovanja, ki bo 
združeval upoštevanje posebnih pravic Parlamenta z ustrezno stopnjo zaupnosti; meni, da 
je za urejanje dostopa poslancev do zaupnih dokumentov potreben celovit sporazum, ki bo 
vključeval vse institucije in zajemal vse organe EU;

11. poudarja, da mora revidirani medinstitucionalni sporazum iz leta 2006 o proračunski 
disciplini in dobrem finančnem poslovodenju zagotavljati boljšo preglednost 
proračunskega postopka SZVP ter ustrezno obravnavati zahteve za informacije 
proračunskega organa, da bi bil ta organ v celoti in redno obveščen o ozadju, okviru in 
finančnih posledicah političnih odločitev na tem političnem področju; meni, da mora 
Evropski parlament pred sprejetjem mandatov in strategij na področju SZVP prejeti 
ustrezne informacije; pozdravlja podporo, ki jo je podpredsednica/visoka predstavnica 
izrekla predlogu, da morajo biti vse pomembne misije SVOP opredeljene v proračunu; 
ponovno izraža svoje stališče, da bi se bilo treba za povečanje demokratične legitimnosti 
SZVP s pristojnimi organi Parlamenta posvetovati pred začetkom misij SVOP, zlasti pa bi 
morali imeti možnost ustreznega spremljanja misij SVOP;

12. meni, da bi redne posvetovalne sestanke o SZVP morali dopolnjevati dodatni sestanki, če 
bi se pokazala potreba po predhodnih informacijah; glede tega predlaga, da bi sestanki 
hkrati morali biti zasnovani za učenje najpomembnejših strateških in politično-vojaških 
lekcij, s čimer bi izboljšali načrtovanje in upravljanje prihodnjih misij in pomagali razviti 
pristop vnaprejšnjega načrtovanja prihodnjih potreb; opozarja tudi na svojo pravico do 
posvetovanja in potrebo po ustreznem informiranju o ureditvi za financiranje določenih 
pobud, sproženih v okviru SZVP v skladu s členom 41(3) PEU;

Osrednja tematska vprašanja SZVP

13. poudarja, da bi delovanje v okviru SVOP moralo biti sestavni del celovite politike, 
usmerjene na države in regije v krizi; poudarja tudi, da se je treba oddaljiti od zdajšnje 
usmerjenosti, ko je bil poudarek na uspešnih začetkih misij SVOP, in poskusiti nameniti 
več pozornosti njihovi uspešni izvedbi in trajnemu učinku na terenu;

14. poudarja, da je treba doseči optimalno usklajevanje med zmogljivostmi EU za odzivanje 
ob nesrečah in drugimi instrumenti EU – kot so civilne in vojaške misije v okviru SVOP –
ki že potekajo na terenu ali bi jih bilo mogoče vzpostaviti po krizi; meni, da togo 
razlikovanje med vojaškimi in civilnimi operacijami kriznega upravljanja odseva zastarele 
institucionalne vzorce, ne pa resničnega stanja na terenu, zato poudarja, da odzivi na krize 
zahtevajo kombinacijo vojaških in civilnih instrumentov;

15. meni, da je strateška prednostna naloga EU okrepiti mednarodna partnerstva kriznega 
upravljanja in poglobiti dialog z drugimi pomembnimi akterji kriznega upravljanja, kot so 
OZN, NATO, Afriška unija in OVSE ter tretje države, na primer ZDA, Turčija, Norveška 
in Kanada, ter uskladiti dejavnosti, deliti informacije in združevati sredstva na področju 
varovanja in vzpostavljanja miru, vključno s sodelovanjem pri kriznem upravljanju ter 
predvsem pomorski varnosti, pa tudi boju proti terorizmu v okviru mednarodnega prava;

16. poudarja, da je treba preprečiti, da bi EU postala odvisna od energije iz tretjih držav, kar 
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bi spodkopalo neodvisnost zunanje politike EU; ponovno opozarja, da se je treba nujno 
soočiti z energetskimi izzivi z izvajanjem skupne evropske zunanje energetske politike, na 
podlagi diverzifikacije dobaviteljev energije; glede tega poziva podpredsednico/visoko 
predstavnico, naj odločno uresničuje priporočila Parlamenta za razvoj skladne in usklajene 
politike, zlasti s spodbujanjem kohezije EU v konstruktivnem dialogu z dobavitelji 
energije, zlasti z Rusijo in tranzitnimi državami; 

17. ponovno poudarja, da mora EU okrepiti vodilno vlogo na področju upravljanja svetovnega 
podnebja ter še poglobiti dialog z drugimi osrednjimi akterji, kot so sile v vzponu 
(Kitajska, Brazilija, Indija), Rusija, Združene države in države v razvoju, saj so podnebne 
spremembe postale osrednji element mednarodnih odnosov;

18. meni, da mora zunanja politika EU, če hoče biti dosledna, absolutno prednost nameniti 
spodbujanju demokracije, saj je demokratična družba osnova za spoštovanje človekovih 
pravic; meni, da nova institucionalna zgradba EU, zlasti ESZD s svojimi specializiranimi 
oddelki, zagotavlja možnosti za boljšo usklajenost in učinkovitost EU na tem področju; 
ponovno poudarja trdno odločenost Parlamenta in spominja na njegova dolgotrajna 
prizadevanja za obrambo človekovih pravic in demokracije po svetu s pomočjo 
dvostranskih odnosov s tretjimi državami in dejavnim sodelovanjem na mednarodnem 
prizorišču ter s podpiranjem mednarodnih in lokalnih organizacij civilne družbe;

Najpomembnejše geografske prednostne naloge SZVP

Večstranska diplomacija, mednarodne organizacije

19. poudarja, da bi učinkovita večstranskost morala biti osrednja strateška skrb Unije in da bi 
v tem okviru EU morala prevzeti vodilno vlogo v mednarodnem sodelovanju, pomagati 
pri doseganju mednarodnega konsenza in spodbujati svetovno ukrepanje; poudarja, da se 
je treba nujno posvetiti skupnim svetovnim problemom, ki skrbijo državljane EU, na 
primer terorizmu, organiziranemu kriminalu, zanesljivosti preskrbe z energijo, podnebnim 
spremembam, doseganju razvojnih ciljev tisočletja in odpravi revščine, neširjenju orožja 
za množično uničevanje, razoroževanju, upravljanju migracijskih tokov ter zavzemanju za 
človekove pravice in državljanske svoboščine; meni, da bi morala EU z namenom 
nastopati z odločnim enotnim stališčem o svetovnih vprašanjih v okviru sistema OZN 
ohraniti svoj status opazovalke, hkrati pa dobiti dodatne pravice v okviru OZN, kar bi bila 
naravna posledica začetka veljave Lizbonske pogodbe; poziva EU, naj izboljša svojo 
strategijo in taktiko posvetovanj z državami članicami OZN, vključno z jasnimi razlagami 
o značilnostih EU in o tem, kako se zaradi svojih pooblastil, ki temeljijo na Pogodbi, 
razlikuje od drugih regionalnih organizacij; priporoča, naj se vprašanje pravic EU v OZN 
vključi kot pomembna točka dvostranskih in večstranskih srečanj na najvišji ravni s 
strateškimi partnerji; meni, da je nujno treba sodelovati s strateškimi partnerji EU, da bi 
poiskali rešitve za osrednje regionalne in svetovne probleme; prav tako priporoča, da se 
strateškim partnerstvom dodeli večstranska razsežnost, tako da se na dnevne rede 
dvostranskih in večstranskih vrhunskih srečanj EU doda svetovna vprašanja;

20. meni, da bi EU morala izkoristiti prednost sprejetja novega strateškega koncepta Nata, da 
bi okrepila svoje partnerstvo s to organizacijo, ob upoštevanju razvoja zunanje, varnostne 
in obrambne politike EU; poudarja potrebo, da se poiščejo pragmatični načini reševanja 
težav – zlasti med Ciprom in Turčijo –, ki ovirajo razvoj tesnejšega sodelovanja med EU 
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in Natom, ob upoštevanju pomena, ki ga imajo prizadevanja, da se obstoječe sile in 
zmogljivosti, ki si jih v veliki meri delita obe organizaciji, uporabljajo čim bolj 
učinkovito;

21. priznava, da je treba okrepiti OVSE in znova potrditi njene vrednote; je prepričan, da se 
mora EU učinkovito vključiti v krepitev OVSE ter prav tako zagotoviti, da proces ne bo 
oslabil katere od treh razsežnosti organizacije (politično-vojaška, gospodarska in okoljska 
ter človeška); poudarja, da bi EU morala pozornost nameniti tudi pomembnosti 
nadaljevanja krfskega procesa in rednih sestankov na visoki ravni, s čimer bi politično 
podprla in povečala prepoznavnost dejavnosti OVSE;

Čezatlantski odnosi

22. poudarja potrebo po tesnem in nenehnem usklajevanju zunanje politike EU z najtesnejšo 
zaveznico in strateško partnerico EU, z Združenimi državami, za zagotovitev skupnega 
pristopa do svetovnega upravljanja in do izzivov, kot sta neširjenje jedrskega orožja in 
terorizem; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj s tesnim usklajevanjem 
razvija sinergijo z ZDA, da bi zagotovili stabilnost in varnost evropske celine, tudi na 
podlagi sodelovanja z Rusijo ter glede stabilnosti na širšem Bližnjem vzhodu, v Iranu, 
Afganistanu in Pakistanu;

Zahodni Balkan

23. opozarja na obete za članstvo v EU vseh držav zahodnega Balkana ter poudarja pomen 
nenehne zavezanosti procesu tako s strani držav regije kot s strani EU; 

24. pozdravlja dejstvo, da razmere na Kosovu ostajajo stabilne in mirne, a je zaskrbljen nad 
resnimi težavami in kršitvami volilne zakonodaje, ki so se na zadnjih volitvah zgodile v 
več občinah; poudarja, kako pomembne so poštene volitve v okviru sedanjega prehoda 
Kosova v demokracijo; poziva vlado Kosova, naj izboljša prihodnje volilne postopke, da 
bi zaščitila demokratične pravice državljanov Kosova in okrepila evropsko perspektivo 
države; poziva, naj se načrtovani pogovori med Kosovom in Srbijo začnejo brez 
odlašanja, pod sponzorstvom EU, ter poudarja, da imajo zelo velike možnosti, da 
prispevajo k stabilnosti na Kosovu in izboljšanju razmer za lokalno prebivalstvo, tudi 
glede podpiranja pravne države na severu države; ponovno poudarja potrebo, da misija za 
krepitev pravne države na Kosovu EULEX z okrepitvijo svojih dejavnosti na severu 
države zagotovi svoje učinkovito delovanje na celotnem ozemlju Kosova in da uživa 
zaupanje in podporo celotnega prebivalstva; 

25. poziva podpredsednico/visoko predstavnico in Komisijo, naj okrepita dialog s političnimi 
voditelji v Bosni in Hercegovini (BiH) po volitvah, da bi tako državi in njenih narodom 
omogočili, da ostanejo na poti vključevanja v EU; meni, da je BiH naredila omejen 
napredek pri reformah, povezanih s procesom vključevanja v EU, ter da lahko 
prevladujoči etnični vidiki in vidiki entitet otežijo izpolnjevanje zahtev za članstvo v EU 
in Natu;

Vzhodno partnerstvo

26. spodbuja podpredsednico/visoko predstavnico in Komisijo, naj poglobita vzhodno 



PR\853946SL.doc 9/12 PE445.857v04-00

SL

partnerstvo z vzhodnoevropskimi sosedami z namenom njihovega političnega 
pridruževanja in gospodarskega vključevanja, tudi na področju energije, na temelju 
skupnih evropskih vrednot in v okviru pogojev in spodbud, ki so namenjene sprožitvi 
reform;

27. obsoja ostro represijo, ki jo je po predsedniških volitvah 19. decembra 2010 nad 
opozicijskimi poslanci, novinarji in predstavniki civilne družbe izvajal režim beloruskega 
predsednika Lukašenka, in zahteva takojšnjo izpustitev vseh pridržanih; poziva 
podpredsednico/visoko predstavnico in Komisijo, naj sprejmeta ciljne sankcije zoper 
režim, na primer prepoved izdajanja vizumov ali zamrznitev sredstev posameznim 
visokim funkcionarjem, ter okrepita podporo EU za civilno družbo, da bi med prebivalci 
okrepili Evropi naklonjene vrednote; poudarja, da je treba nujno preprečiti osamitev 
Belorusije, zlasti ločitev od veljavnim regionalnih okvirov;

28. zahteva hitro vzpostavitev parlamentarne skupščine EURONEST brez sodelovanja 
beloruskega parlamenta, da bi tako poudarili njeno vlogo pri krepitvi demokracije in 
demokratičnih institucij ter njen pomen pri širjenju parlamentarne razsežnosti partnerstva; 

Rusija

29. poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj zagotovi, da je pristop EU do Rusije, 
vključno s pogajanji o novem sporazumu med EU in Rusijo, skladen in naj ga vodi zaveza 
k demokraciji, spoštovanju človekovih pravic in pravne države, vključno z mednarodnim 
pravom; v zvezi s tem poudarja pomen partnerstva za modernizacijo; hkrati poudarja, da 
je treba poživiti partnerstvo z Rusijo, temelječe na medsebojnem spoštovanju in 
vzajemnosti, glede vprašanj, kot so boj proti terorizmu, zanesljivost preskrbe z energijo, 
podnebne spremembe, razorožitev, preprečevanje sporov in neširjenje jedrskega orožja, 
kot tudi glede Irana, Afganistana in Bližnjega vzhoda, z namenom okrepiti svetovno 
varnost in stabilnost; meni, da mora sodelovanje pri teh vprašanjih pomeniti temelj novega 
sporazuma EU-Rusija, in pričakuje hitro napredovanje pri odprtih pogajanjih o novem 
celovitem sporazumu, ki naj bi precej okrepil odnose med EU in Rusijo;

Bližnji vzhod

30. podpira obnovo neposrednih mirovnih pogajanj med Izraelom in palestinsko upravo ter 
poudarja potrebo po vsebinskih pogajanjih, ki naj bi se izvedla v omejenem časovnem 
okviru v ozračju medsebojnega zaupanja; ponovno poudarja, da je EU največja donatorica 
palestinski upravi in glavna trgovinska partnerica Izraela;

31. poziva EU, v skladu s sklepi Sveta z dne 12. decembra 2009, naj prevzame močnejšo 
politično vlogo, ki bo v skladu s finančno prisotnostjo v regiji; je prepričan, da je nujno 
celovito preoblikovati politiko EU do Bližnjega vzhoda, da bi EU dobila odločilno in 
dosledno politično vlogo, ki bi jo spremljala učinkovita diplomatska orodja v interesu 
miru in varnosti v tej sosedski regiji, ki je za EU bistvenega strateškega pomena; poziva 
podpredsednico/visoko predstavnico, naj preuči možnost nove evropske strategije za 
regijo, ki bi podajala interese EU ter cilje in sredstva, ki jih je mogoče uporabiti;

Sredozemsko območje

32. je kljub oblikovanju Unije za Sredozemlje še naprej zaskrbljen zaradi pomanjkanja jasne 
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opredelitve sredozemske politike EU glede dolgoročne strateške vizije za razvoj in 
stabilizacijo regije, ki se vse pogosteje spopada s političnimi, gospodarskimi in socialnimi 
krizami; poudarja, da mora evro-sredozemski integracijski proces nujno postati 
prednostna politična naloga EU;

33. opozarja na svojo vlogo v proračunskem postopku EU in poudarja potrebo, da se zagotovi 
demokratična legitimnost Unije za Sredozemlje, da se odločitve sprejemajo pregledno in 
da so Evropski parlament, parlamentarna skupščina Unije za Sredozemlje in nacionalni 
parlamenti vključeni v postopek odločanja;

34 natančno spremlja razmere v Tuniziji in poziva EU, naj podpre Tunizijce pri prehodu v 
demokracijo, tudi tako, da jim ponudi ustrezno pomoč, ki bi jo utegnili potrebovati;
poudarja potrebo po prilagoditvi financiranja, da bi pomagali pri blaženju socialne in 
gospodarske krize v državi;

35. izraža polno podporo Posebnemu sodišču za Libanon kot neodvisnemu sodišču, ki je bilo 
vzpostavljeno z resolucijo Varnostnega sveta ZN št. 1757 in izpolnjuje najvišje standarde 
pravosodja; ponovno poudarja odločno podporo suverenosti, enotnosti in ozemeljski 
celovitosti Libanona ter neoviranemu delovanju vseh libanonskih institucij; poudarja, da 
notranja stabilnost in spoštovanje mednarodnega prava nista nezdružljiva; poziva vse 
libanonske politične sile, naj še naprej sodelujejo pri odprtem in konstruktivnem dialogu, 
da bi spodbujale dobro počutje, blaginjo in varnost vseh Libanoncev;  izpostavlja 
osrednjo vlogo začasnih sil Združenih narodov v Libanonu in poziva k izvajanju vseh 
določb resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1701;

Azija

36. poudarja, da morajo izhodišče za vsakršno dolgoročno rešitev afganistanske krize biti 
interesi afganistanskih državljanov glede notranje varnosti, civilne zaščite ter gospodarske 
in družbene zaščite, pa tudi mehanizmi sprave, končanje proizvodnje opija, odločna 
gradnja države, vključitev Afganistana v mednarodno skupnost in izgon Al Kajde iz 
države; ponavlja svoje stališče, da morajo EU in njene države članice ter širša 
mednarodna skupnost podpreti Afganistan pri oblikovanju lastne države z močnejšimi 
demokratičnimi institucijami, ki bodo zmožne zagotavljati nacionalno suverenost, državno 
enotnost, ozemeljsko celovitost, trajnostni gospodarski razvoj in blaginjo svojega ljudstva 
ter bodo spoštovale zgodovinske, verske, duhovne in kulturne tradicije vseh etničnih in 
verskih skupnosti v državi;

37. ponovno poudarja svoje mnenje, da ima Pakistan osrednjo vlogo v regiji in da je stabilen, 
demokratičen in uspešen Pakistan bistvenega pomena za stabilnost Afganistana in širše 
regije; poudarja tudi osrednjo vlogo Pakistana v afganistanskem mirovnem procesu; 
priznava, da so uničujoče poplave avgusta 2010 pomenile udarec za novo pakistansko 
vlado, ki je začela dosegati napredek pri obravnavi številnih izzivov; poziva Svet in 
Komisijo, naj se skupaj s širšo mednarodno skupnostjo odzoveta z odločnim prikazom 
solidarnosti in konkretne podpore pakistanskim nujnim potrebam za obnovo in 
rehabilitacijo po poplavi ter prizadevanjem države za izgradnjo trdne in uspešne družbe; 
pozdravlja in spodbuja prizadevanja EU, da okrepi politično podporo za pospešeno 
gradnjo institucij in zmogljivosti v Pakistanu ter pomoč pakistanskim demokratičnim 
institucijam v boju proti ekstremizmu;
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38. povsem podpira zavezo E3+3, da s pogajanji poiščejo hitro rešitev iranskega jedrskega 
vprašanja, ki bo obnovila mednarodno zaupanje v izključno miroljubni namen iranskega 
jedrskega programa, ob spoštovanju legitimne pravice Irana do miroljubne rabe jedrske 
energije; podpira dvotirni pristop Sveta, ki je namenjen iskanju diplomatske rešitve; 
pozdravlja resolucijo Varnostnega sveta ZN št. 1929 (2010), ki uvaja četrti krog sankcij 
proti Iranu zaradi njegovega jedrskega programa, ter dodatne omejevalne ukrepe, ki so jih 
napovedale EU, ZDA, Japonska, Kanada in Avstralija; ostro obsoja nenehno provokativno 
in podžigajočo retoriko Irana proti Izraelu in zlasti obžaluje grožnje, ki jih je predsednik 
Ahmadinedžad izrekel v zvezi z obstojem države Izrael; je globoko zaskrbljen nad 
poskusi Irana, da bi svoj cilj pridobiti politični vpliv v Afganistanu uresničil z 
manipulacijo vrste političnih, gospodarskih in vojaških dogajanj; poudarja, da bi se morali 
uradni medsebojni stiki med delegacijami Evropskega parlamenta in iranskega parlamenta 
(madžlisa) uporabiti tudi za obravnavo vprašanj človekovih pravic;

39. izraža svoje zadovoljstvo zaradi okrepitve sektorskih dialogov s Kitajsko in poziva k 
usklajenemu skupnemu delu glede spornih vprašanj, ki jih je izpostavil nedavni vrh EU-
Kitajska; kljub temu obžaluje, da se napredek v smeri boljšega gospodarskega in 
pravosodnega upravljanja ne odraža v pripravljenosti za reševanje nadaljnjih hudih in 
sistematičnih kršitev človekovih pravic v državi; poudarja, da odnosi z Japonsko, državo, 
ki z EU deli demokratične vrednote in skrb za človekove pravice, ostajajo zelo pomembni 
tako na gospodarskem področju kot tudi glede skupnega delovanja na mednarodnem 
prizorišču ter da zdajšnja usmerjenost na Kitajsko ne sme zasenčiti potrebnih prizadevanj 
za okrepitev sodelovanja z Japonsko in odstranitev preostalih ovir za medsebojno 
gospodarsko prepletanje;

40. želi pohvaliti vključenost Indije v mednarodno delovanje, zlasti v Afganistanu in v 
operaciji Atalanta; poziva k boljšemu sodelovanju pri vprašanjih, povezanih s svetovnim 
gospodarskim upravljanjem in spodbujanjem demokracije ter človekovih pravic; pričakuje 
pomemben napredek v zdajšnjih pogajanjih o sporazumu o prosti trgovini; pričakuje, da se 
bo strateško partnerstvo z Indijo razvijalo v skladu s skupnim akcijskim načrtom in tako 
prineslo konkretne rezultate;

Afrika

41. izraža močno podporo in spodbudo partnerstvu z Afriško unijo (AU) in drugimi afriškimi 
regionalnimi organizacijami pri obravnavi vprašanj stabilnosti in varnosti na afriški celini 
ter pri zagotavljanju napredka na drugih osrednjih področjih, kot so demokratično 
upravljanje in človekove pravice, podnebne spremembe ter doseganje razvojnih ciljev 
tisočletja; meni, da proces postopnega povečevanja zavezanosti AU in krepitve njene 
vloge glede vprašanj varnosti in stabilnosti na afriški celini, zlasti kar zadeva misije 
ohranjanja miru, zahteva utrditev procesov gradnje institucij in odločanja v AU, in da bi 
EU morala pomagati AU na tem področju;

42. izraža podporo odločitvi o oblikovanju celovitega pristopa EU do regije Afriškega roga, ki 
bo povezoval varnostno politiko z razvojem, pravno državo, spoštovanjem človekovih 
pravic, vidiki, povezanimi s spolom, in z mednarodnim humanitarnim pravom ter tako 
združil vse instrumente EU z namenom zagotoviti dolgoročne rešitve;

43. pozdravlja pripravljenost EU, da podpre mirno izvedbo celovitega mirovnega sporazuma 
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v Sudanu in da deluje v smeri dolgoročne regionalne stabilnosti; hkrati poudarja, da je 
treba obnoviti prizadevanja za obravnavo pomanjkanja varnosti in dosego trajne mirovne 
rešitve za Darfur;

44. opozarja, da je le Alassane Ouattara legitimni zmagovalec predsedniških volitev, ki so 
28. novembra 2010 potekale v Slonokoščeni obali, in da ni mogoče izpodbijati rezultatov 
volitev; odločno poziva vse politične in oborožene sile v državi, naj spoštujejo željo 
volivcev iz Slonokoščene obale in naj brez odlašanja omogočijo miroljubno predajo 
oblasti; obžaluje povolilni politični zastoj in prijavljene primere nasilja; podpira uvedbo 
sankcij EU zoper Laurenta Gbagba;

45. meni, da bi morala EU z uporabo vseh ustreznih instrumentov sprejeti celovit pristop k 
vprašanjem varnosti in stabilnosti na območju Sahela, da bi izkoreninila revščino, 
zagotovila trajnostni razvoj, obravnavala podnebne spremembe v regiji, uravnavala 
migracijske tokove jug-jug in jug-sever ter zagotovila demokracijo in gradnjo institucij; 
verjame, da je treba v sodelovanju z AU in ob postopnem povečevanju njene zavezanosti 
oblikovati tudi postopek doseganja soglasja med državami regije;

Latinska Amerika

46. pozdravlja zaključek pogajanj o pridružitvenem sporazumu s Srednjo Ameriko in o 
večstranskem trgovinskem sporazumu s Perujem in Kolumbijo; kljub temu poudarja, da bi 
EU morala še naprej dajati prednost regionalnim procesom povezovanja v Latinski 
Ameriki; z zadovoljstvom ugotavlja, da so ponovno stekla pogajanja o pridružitvenem 
sporazumu z Mercosurjem, in poziva k njihovemu hitremu zaključku;

47. je seznanjen s pozitivnim izidom nedavnega vrha EU-LAK v Madridu in poudarja potrebo 
po spremljanju izvajanja akcijskega načrta iz Madrida; ponovno poudarja potrebo po 
sprejemu evro-latinskoameriške listine za mir in varnost, ki naj na podlagi ustanovne 
listine OZN in povezanega mednarodnega prava vključuje strategije in smernice za 
skupno politično in varnostno delovanje za obravnavo skupnih groženj in izzivov;

°
°  °

48. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki 
predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic EU, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov, 
generalnemu sekretarju Nata, predsedniku parlamentarne skupščine Nata, predsedujočemu 
OVSE, predsedniku parlamentarne skupščine OVSE, predsedniku odbora ministrov Sveta 
Evrope in predsedniku parlamentarne skupščine Sveta Evrope.


