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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО 
СЪВЕТА

относно Шестдесет и шестата сесия на Общото събрание на ООН
(2011/2030(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, внесено от Alexander Graf 
Lambsdorff от името на групата ALDE относно приоритетите на ЕС във връзка с 66-
ата сесия на Общото събрание на ООН (B7-0072/2010),

– като взе предвид своята препоръка към Съвета от 25 март 2010 г. относно 
Шестдесет и петата сесия на Общото събрание на ООН1,

– като взе предвид приоритетите на ЕС за 65-ата сесия на Общото събрание на ООН, 
приети от Съвета на 25 май 2010 г.2,

– като взе предвид новия орган на ООН по въпросите на равенството между половете 
(Орган на ООН по въпросите на равенството между половете и овластяването на 
жените - жени от ООН),

– като взе предвид 65-ото Общо събрание на ООН (ОСООН), в частност резолюциите 
на този орган относно "Международно сътрудничество в областта на хуманитарната 
помощ при природни бедствия, от подпомагане към развитие"3, "Положението с 
правата на човека в Ислямска република Иран"4, "Положението с правата на човека 
в Демократична народна република Корея"5, "Насърчаване на демократичен и 
справедлив международен ред"6, "Насърчаване на мира като основно изискване за 
пълноценното упражняване на всички права на човека от всички"7, "Засилване на 
международното сътрудничество в областта на правата на човека"8, "Оперативни  
дейности за развитието на системата на ООН"9, "Роля на ООН при насърчаването на 
развитието в контекста на глобализацията и взаимозависимостта"10, "Към нов 
международен икономически ред"11, " Сътрудничество между ООН, националните 
парламенти и Интерпарламентарния съюз"12, "ООН в глобалното управление"13, 
"Към свят без ядрено оръжие: ускоряване на задълженията за ядрено 
разоръжаване"14, "Преглед на структурите на ООН за изграждане на мир"1, и 

                                               
1 ОВ C 4 E, 7.1.2011 г.
2 Съвет на Европейския съюз, 10170/10.
3 Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/65/264.
4 Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/65/226.
5 Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/65/225.
6 Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/65/223.
7 Резолюция на Общото събрание на ООН /RES/65/222.
8 Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/65/218.
9 Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/65/177.
10 Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/65/168.
11 Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/65/167.
12 Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/65/123.
13 Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/65/94.
14 Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/65/59.
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"Изпълнение на обещанието: обединени да постигнем Целите на хилядолетието за 
развитие2,

– като взе предвид проекторезолюцията на ОСООН относно "Участие на Европейския 
съюз в работата на ООН"3,

– като взе предвид Конференцията за преразглеждане за 2010 година на страните по 
Договора за неразпространение на ядрени оръжия (НЯО) и прегледите на ЦХР, 
Комисията по изграждане на мира (КИМ) и Съвета по правата на човека (СПЧ),

– като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2010 г. относно бъдещето на 
стратегическото партньорство между ЕС и Африка след третата среща на високо 
равнище ЕС - Африка4,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно конференцията за 
изменението на климата в Канкун (COP16)5, 

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно десетата 
годишнина от приемането на Резолюция № 1325 (2000) на Съвета за сигурност на 
ООН относно жените, мира и сигурността6,

– като взе предвид своята резолюция от 23 ноември 2010 г. относно гражданско-
военното сътрудничество и развитието на гражданско-военен капацитет7,

– като взе предвид член 121, параграф 3 и член 97 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на 
комисията по развитие (A7-0000/2011), 

A. като има предвид, че в момента се осъществява значителна трансформация на 
международния ред, която изправя Европейския съюз пред предизвикателството да 
контактува по-активно с настоящите и възникващите световни сили и с други 
двустранни и многостранни партньори, за да насърчава намирането на ефективни 
решения на проблеми, които засягат както гражданите на ЕС, така и света като 
цяло,

Б. като има предвид, че ЕС следва да играе активна роля при изграждането на 
Организация на обединените нации, която да може ефективно да допринася за 
глобални решения, мир и сигурност и международен ред, основан на принципите на 
правовата държава; като има предвид, в съответствие с член 21 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС), ЕС официално се ангажира с ефективен многостранен 
подход, базиран на силна ООН,  което е изключително важно с цел справяне с 

                                                                                                                                                  
1 Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/65/7.
2 Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/65/1.
3 Проекторезолюция на Общото събрание на ООН A/RES/64/L.67.
4 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0482.
5 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0442.
6 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0439.
7 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0419.
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глобалните предизвикателства, като например изменението на климата и сигурност 
и развитие за всички, 

В. като има предвид, че с Договора от Лисабон бяха създадени нови постоянни 
структури за външно представителство на ЕС и в резултат от това, от новите 
представители на ЕС се очаква да поемат функции, които преди това бяха 
изпълнявани от ротационното председателство на ЕС,

Г. като има предвид, че глобалните партньорства играят важна роля за постигането на 
съвместно определени глобални цели; като има предвид, че ЕС е най-големият в 
световен мащаб доставчик на помощ за развитие и основен партньор на ООН в 
усилията й в областта на трите стълба на работата й, включително при положения 
на криза и след криза; като има предвид, че солидното и стабилно партньорство 
между ЕС и ООН е от основно значение за работата на ООН и ключово за ролята на 
ЕС като участник в световен мащаб,

Д. като има предвид, че създаването на Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) 
следва да допринася значително за по-нататъшното изпълнение на Резолюции 1325 
и 1820 на Съвета за сигурност на ООН и последващите резолюции, както 
посредством вътрешната си структура, така и посредством външните си дейности и 
политики,

Е. като има предвид, че засилените усилия за борба срещу тероризма в света 
увеличиха необходимостта от предприемане на мерки в областта на сигурността, 
при същевременно пълно зачитане на правата на човека,

1. отправя до Съвета следните препоръки:

Европейският съюз в системата на Обединените нации

а) да засили ефективния многостранен подход като основен стратегически въпрос 
за Съюза, както и съгласуваността и видимостта на ЕС като глобален участник 
в ООН, наред с другото чрез намаляване на акцента върху вътрешните за ЕС 
консултации по въпроси, свързани с работата на ООН, и чрез насърчаване на 
засилената информационна дейност по широк спектър въпроси, така че ЕС да 
може успешно да следва своята програма във връзка с ООН и да изпълни 
очакванията на членовете на ООН по отношение на способността си на 
действия;   да насърчи по-голямо сближаване както в рамките на системата на 
ООН, така и между позициите на държавите-членки на ЕС и страните 
кандидатки и потенциални кандидатки за членство, за да се постигне 
максимално равнище на потенциала, предоставен от Договора от Лисабон за 
засилване на влиянието на ЕС чрез координирано и стратегическо използване 
на различните му и специфични (ЕС и държави-членки) входящи точки,

б) при запазване на статута си на наблюдател и в съответствие с Устава на ООН и 
междуправителствения характер на ООН да постигне - с цел новите 
представители на ЕС да получат възможност да се изказват ефективно и 
своевременно по глобални въпроси, в съответствие с член 18 и член 47 от ДЕС 
- необходимите договорености, така че ЕС да може да участва ефективно в 
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работата на ОСООН, въз основа на обстойна консултация с държавите-членки 
на ООН; да потвърди ангажимента си, че ООН ще бъде в центъра на външната 
политика на ЕС, и да изрази отново възгледа си, че неговото ефективно участие 
в работата на ООН е не само стратегически приоритет на ЕС, но е също така 
съгласувано с постигането на целите на ООН и в този смисъл е в интерес на 
всички държави-членки,

ЕС и глобалното управление

в) да засили глобалното управление и да търси устойчиви решения на въпроса за 
отношенията между Г-формациите и системата на ООН, въз основа на което 
тематичните дебати и икономическото измерение могат по полезен начин да 
бъдат обхванати от тези групи, при условие че ООН запази централната си 
роля и остане единственият легитимен орган за глобални действия; 
същевременно, да отчете Г-8 и Г-20 като важни форуми за определянето на 
глобални отговори, за които ЕС трябва да даде активен принос чрез 
координирани позиции; да подкрепи инициативата на председателя на ОСООН 
за организиране на дебати на Общото събрание с председателството на Г-20 
преди срещите на високо равнище на Г-20,

г) да подкрепи напълно "ООН жени" в неговата роля за насърчаването на 
равенството между половете и да защити и овласти жените, включително в 
кризисни и следкризисни ситуации, при тясно сътрудничество с други органи 
от системата на ООН, 

д) да използва първия текст за преговори относно реформата на ССООН като 
възможност за съсредоточаване върху детайлите на пресечните точки и да 
постигне реален напредък по отношение на изясняването на правомощията на 
ССООН във връзка с други органи на ООН, наред с нови постоянни и 
непостоянни членове - евентуално на временна основа, за да се подобри 
представителността и легитимността на ССООН, и преразглеждането на 
методите на работа на ССООН;  да подчертае, че отреждането на място на ЕС в 
един разширен ССООН остава цел на Европейския съюз,

Мир и сигурност

Управление на кризи, опазване и изграждане на мира

е) да работи за постигането на консенсус и развитието на по-оперативен подход 
по отношение на доктрината на отговорността за защита (ОЗ); като изтъква 
значението й за предотвратяването на конфликти, да насърчава изпълнението 
на ОЗ, наред с другото чрез засилване на ролята на регионалните организации, 
като например Африканския съюз (АС), чрез засилване на механизмите за 
ранно предупреждение в рамките на ООН и чрез по-добро дефиниране на 
ролите на съответните органи на ООН; приветства Резолюция S/2011/95 на 
ССООН от 26 февруари 2011 г., която призовава правителството на Либия да 
поеме своята отговорност за защита на населението си, като за първи път 
доктрината за ОЗ е спомената в официално изявление на ССООН по отношение 
на текуща криза,
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ж) да насърчава сигурността и стабилизацията чрез изграждане на мира, което да 
се постига чрез по-дългосрочни усилия за развитие и чрез гарантиране на това, 
че изграждането на мир е както планирано, така и осъществявано в рамките на 
обстойна единна стратегия на ООН, която отчита потребностите на изграждане 
на мира и бъдещия преход към по-дългосрочна стратегия на ранен етап както
от фазата на планиране, така и на изпълнение, и върху която ЕС основава 
собствените си мерки; с оглед на това, че стабилизацията на раздирана от 
конфликт страна изисква по-сложни действия и интегриран подход, а не само 
войски, необходимият капацитет следва да се ръководи чрез такава стратегия, с 
цел да се предприемат адекватни действия по отношение на дълбоките 
причини за конфликта предвид на това, че половината от страните, в които се 
осъществяват операции на мироопазване, изпадат отново в конфликт в рамките 
на 10 години след оттеглянето на мироопазващите сили,

з) да разработи ясно дефинирана стратегическа визия относно инструментите на 
ЕС за управление на кризи, по която преди всичко трябва да бъде постигнат 
консенсус между държавите-членки на ЕС,

Партньорства за световно сътрудничество при управлението на кризи  

и) да възприеме като стратегически приоритет за ЕС укрепването на 
международните партньорства за управление на кризи и подобряването на 
диалога с други значими фактори при разрешаването на кризи, каквито са 
ООН, НАТО и АС, както и с трети страни като САЩ, Турция, Норвегия и 
Канада;  да синхронизира действия на място, да споделя информация и да 
обединява ресурси в областта на опазването и изграждането на мира, 
включително сътрудничество за управление на кризи и по-специално в 
областта на морската сигурност, както и в борбата срещу тероризма, в рамките 
на международното право; да подобри координацията в това отношение с 
международните финансови институции и двустранните донори,

й) да създаде по-обширна стратегическа рамка за партньорство при управлението 
на кризи между ЕС, АС и ООН и по-конкретно да заздрави отношенията между 
Съвета за мир и сигурност на АС, Съвета за сигурност на ООН и Комитета по 
политика и сигурност на ЕС, за да допринесе за гарантирането на 
последователност и взаимно подкрепяне на усилията в подкрепа на АС; да 
подобри предсказуемостта, устойчивостта и гъвкавостта на финансирането на 
мирните операции с мандат на ООН, предприети от АС; да търси решения, 
допринасящи за по-тясното сътрудничество между ЕС и АС в конкретните им 
оперативни области, повишавайки по този начин капацитета за ранно 
предизвестие и предотвратяване на конфликти и обезпечавайки обмена на най-
добри практики и експертни познания в областта на управлението на кризисни 
ситуации,

Структурите за изграждане на мира, преглед на Комисията по изграждане на 
мира

к) да допринесе за това структурите на ООН за изграждане на мира да оправдаят 
очакванията, които съпровождаха тяхното създаване, като подкрепи 
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препоръките на процеса на преглед на Комисията по изграждане на мира, също 
и с оглед подобряване ефективността на КИМ; да подкрепи възникването на 
стабилна и всеобхватна структура за изграждане на мира, основаваща се на 
партньорството между развиващите се и развитите страни, обръщайки по-
специално внимание на подобряването на резултатите на място, подобряване 
на отношенията с международните финансови институции – с оглед 
създаването на работни места и решаване на икономическите проблеми – и 
благоприятствайки установяването на по-тясна взаимовръзка между опазването 
и изграждането на мира; да насърчава по-структурираните взаимоотношения 
между КИМ и ОСООН, ССООН и Икономическия и социален съвет, с цел 
създаването на по-голямо взаимодействие между опазването и изграждането на 
мира и дейностите за развитие, провеждани на място, да търси начини за 
укрепване на консултативната роля на КИМ спрямо ССООН, пред който е 
отчетна, за подобряване на сътрудничеството между КИМ и Службата за 
оказване на подкрепа за изграждане на мира и укрепването на връзките с 
регионалните организации и международните финансови институции,

Ядрено разоръжаване и неразпространение, преглед на НЯО, борба срещу 
тероризма

л) да насърчава прилагането на препоръките на прегледа от 2010 г. на Договора за 
неразпространение на ядрени оръжия, , по-специално да се стреми към 
изграждането на по-безопасен свят за всички и към постигането на мир и 
сигурност в свят без ядрени оръжия, да подобри прозрачността с цел укрепване 
на взаимното доверие, да постигне по-бърз действителен напредък при 
ядреното разоръжаване, да предприеме ефективни мерки за ядрено 
разоръжаване, в съответствие с фундаменталните принципи на прозрачността, 
проверимостта и необратимостта, да насърчава държавите, разполагащи с 
ядрени оръжия да докладват редовно относно изпълнението на техните 
ангажименти и да преразглеждат това изпълнение,

м) да работи за по-нататъшното разработване на канали и механизми за 
сътрудничество с външните партньори на ЕС, особено със САЩ, в областта на 
борбата срещу тероризма, по-специално с оглед прилагането на Глобалната 
стратегия на ООН срещу тероризма, участвайки в групата Г-8 Рим/Лион и в 
групата за действие за борба с тероризма и укрепвайки съответните световни 
договорености; да си сътрудничи с тези партньори по-ефективно и по по-
структуриран начин, както на стратегическо, така и практическо равнище; да 
прояви лидерство и да даде пример, като укрепи зачитането на основните права 
и на правовата държава, в качеството им на основополагащи принципи в 
подхода на ЕС в борбата срещу тероризма,

Развитие

н) да изпълни обещанията, направени на срещата на върха относно ЦХР що се 
отнася до обединяването на ресурсите, необходими за постигането на целите 
до 2015 г., по-специално като изпълни ангажиментите на ЕС по отношение на 
официалната помощ за развитие; активно да се застъпи за увеличаване на 
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равнищата на финансовите инвестиции с цел постигане на ЦХР и в най-кратки 
срокове да развие и възпроизведе изпитани иновативни програми и политики, 
целящи цялостно развитие и икономическа и социална трансформация,

о) да съсредоточи усилия за постигане на ЦХР, особено по отношение на по-
изостаналите региони и държави, най-вече Субсахарска Африка и най-слабо 
развитите държави, както и уязвимите и разкъсваните от конфликти държави,

Права на човека

Институционални въпроси

п) да гарантира, че между ЕСВД и другите международни органи, регионалните 
организации и тяхната дейност за насърчаване на правата на човека има добра 
интеграция и координация; да гарантира, че препоръките, проблемите и 
приоритетите, изтъкнати в рамките на системата на ООН и други 
международни институции биват изцяло и систематично интегрирани във 
всички области на политики и инструменти на ЕС и по-специално в областта на 
правата на човека,

р) да подготви и да участва активно в прегледа на Съвета по правата на човека, 
както и в последващите действия; да разгледа въпроса със способността на 
Съвета по правата на човека да се справя с неотложни ситуации, свързани със 
сериозни нарушения на правата на човека, да подобри капацитета му за 
прилагането на съществуващи международни норми и стандарти и да засили 
ролята му на механизъм за ранно предизвестие и превенция, който да бъде в 
състояние да разглежда приоритетно и да идентифицира изначалните причини 
за потъпкването на правата на човека, включително посредством подкрепата 
му за изграждане на капацитет на националните институции за правата на 
човека; да търси начини за подобряване на изборните процедури на Съвета по 
правата на човека, за да бъде решен проблемът с качеството на членството в 
него; да развие жизнеспособни работни отношения между Съвета по правата на 
човека и Третия комитет, както и между СПЧ и ВКБООН,

Въпроси, свързани с правата на човека

с) да продължи започнатата работа в Третия комитет на Общото събрание на 
ООН по голям брой резолюции, по-специално по отношение на призива за 
налагане на мораториум върху смъртната присъда, който получи подкрепата на 
повече държави, по отношение на правата на детето, религиозната нетърпимост 
и премахването на изтезанията,

т) да подкрепя капацитета, отчетността и ефективността на "ООН жени", така че 
да може да координира съответните дейности по-ефективно, да включи 
перспективата на социалния пол във всички политики на ООН и да създаде 
институционална последователност/синергия; да съсредоточи усилия, също 
посредством по-добро стратегическо планиране, върху прилагането на 
Резолюция 1325на ССООН, особено що се отнася до присъствието на жените 
на мирните преговори, предоставяйки им по този начин възможността да се 
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превърнат в посредници, повишавайки нивото на техните умения и давайки им 
възможност да участват във вземането на решения, и изобщо, установявайки 
взаимовръзки между жените и развитието,

Изменение на климата

у) да играе лидерска роля в областта на световното управление на климата и 
международното сътрудничество по въпросите на изменението на климата, да 
се съсредоточи върху твърдата политическа ангажираност с трети страни и да 
развие в по-голяма степен диалога с други ключови страни, каквито са САЩ, 
Русия, бързо развиващите се икономики (Китай, Бразилия, Индия) и 
развиващите се страни, имайки предвид че изменението на климата се е 
превърнало в ключов елемент на международните отношения и основна 
заплаха пред постигането на ЦХР; да положи стабилна основа за преговорите 
на следващата среща, която ще се проведе в края на 2011 г. в Южна Африка 
(Седемнадесета конференция на страните по РКООНИК) да се стреми към по-
стратегически сътрудничества и да откликва по-активно на нуждите на трети 
страни; да допринесе за изграждането на една институционална структура, 
която да бъде приобщаваща, прозрачна, справедлива и да осигурява 
балансирано представителство в съответните управителни органи, както на 
развитите, така и на развиващите се страни,

Заключителни препоръки

ф) да насърчава дискутирането на въпроса за ролята на парламентите и 
регионалните асамблеи в системата на ООН, който се очаква да фигурира в 
дневния ред за 66-тата сесия на Общото събрание на ООН, както и 
взаимодействието между правителства и парламенти по световните проблеми;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, и за сведение – на 
Комисията.


