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NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ

k 66. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
(2011/2030(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložil Alexander Graf Lambsdorff za 
skupinu ALDE o prioritách Evropské unie na 66. zasedání Valného shromáždění 
Organizace spojených národů (B7-0072/2010),

– s ohledem na své doporučení Radě ze dne 25. března 2010 k 65. zasedání Valného 
shromáždění Organizace spojených národů1,

– s ohledem na priority EU na 65. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených 
národů, které schválila Rada dne 25. května 20102,

– s ohledem na nový subjekt OSN zaměřený na rovnost žen a mužů (orgán OSN pro rovnost 
žen a mužů a pro posílení postavení žen – OSN Ženy),

– s ohledem na 65. zasedání Valného shromáždění OSN (VS OSN), zejména na jeho 
rezoluce o mezinárodní spolupráci v oblasti humanitární pomoci v případě přírodních 
katastrof, od okamžité pomoci k rozvojové3, o stavu lidských práv v Íránské islámské 
republice4, o situaci lidských práv v Korejské lidově demokratické republice5, o podpoře 
demokratického a spravedlivého mezinárodního řádu6, o podpoře míru, nezbytné 
podmínce plného uplatňování všech lidských práv všemi7, o zlepšování mezinárodní 
spolupráce v oblasti lidských práv8, o operační činnosti k rozvoji systému Organizace 
spojených národů9, o úloze OSN při podpoře rozvoje v kontextu globalizace a vzájemné 
závislosti10, o novém mezinárodního hospodářském řádu11, o spolupráci mezi Organizací 
spojených národů, národními parlamenty a Meziparlamentní unií, o Organizaci spojených 
národů v globální správě, o cestě ke světu bez jaderných zbraní: rychlejší plnění závazků
v jaderném odzbrojení12, revize struktury OSN pro budování míru13 a splnění slibu: 
společně k naplnění rozvojových cílů tisíciletí14, 

– s ohledem na návrh usnesení Valného shromáždění OSN o účasti Evropské unie v činnosti 

                                               
1 Úř. věst. C 4 E, 7.1.2011.
2 Rada Evropské unie, 10170/10.
3 Rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/65/264.
4 Rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/65/226.
5 Rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/65/225.
6 Rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/65/218.
7 Rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/65/177.
8 Rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/65/168.
9 Rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/65/167.
10 Rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/65/123.
11 Rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/65/94.
12 Rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/65/7.
13 Rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/65/1.
14 Rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/65/1.
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Organizace spojených národů1,

– s ohledem na hodnotící konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT)
v roce 2010 a na hodnocení rozvojových cílů tisíciletí, Komise pro budování míru (PBC)
a Rady pro lidská práva (HRC),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2010 o budoucnosti strategického 
partnerství EU–Afrika po 3. summitu EU–Afrika2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 na konferenci o změně klimatu
v Cancúnu (COP16)3, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 k 10. výročí rezoluce Rady
bezpečnosti 1325 (2000) o ženách, míru a bezpečnosti4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. listopadu 2010 o civilní a vojenské spolupráci
a rozvoji civilních a vojenských kapacit5,

– s ohledem na čl. 121 odst. 3 a článek 97 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro rozvoj (A7-
0000/2011), 

A. vzhledem k tomu, že mezinárodní řád prochází obrovskou proměnou, což vyžaduje, aby 
se Evropská unie aktivněji zapojovala do spolupráce se stávajícími i dalšími vznikajícími 
světovými velmocemi a s jinými partnery v rámci dvoustranných a mnohostranných 
vztahů s cílem podporovat účinné řešení problémů, které postihují evropské občany a celý 
svět,

B. vzhledem k tomu, že EU by měla hrát aktivní úlohu při budování Organizace spojených 
národů, která může účinně přispět ke globálním řešením, míru, bezpečnosti
a mezinárodnímu řádu založenému na právním státě; vzhledem k tomu, že v souladu
s článkem 21 Smlouvy o Evropské unii se EU oficiálně zavázala k účinnému 
multilateralismu, jehož jádro tvoří silná OSN, což je nezbytné pro řešení globálních 
výzev, jako je změna klimatu, bezpečnost a rozvoj pro všechny,

C. vzhledem k tomu, že Lisabonskou smlouvou byly vytvořeny nové stálé struktury pro 
vnější zastoupení EU a v důsledku toho musí noví zástupci EU převzít funkce, které 
předtím vykonávalo rotující předsednictví EU,

D. vzhledem k tomu, že globální partnerství napomáhá dosažení společně stanovených 
globálních cílů; vzhledem k tomu, že EU je největším světovým poskytovatelem 
rozvojové pomoci a hlavním partnerem OSN v jejím úsilí v rámci všech tří pilířů své 
činnosti, včetně krizových a pokrizových situací; vzhledem k tomu, že pevné a stabilní 

                                               
1 Návrh rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/64/L.67.
2 Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2010)0482.
3 Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2010)0442.
4 Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2010)0439.
5 Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2010)0419.
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partnerství EU–OSN je zásadní pro práci Organizace spojených národů a klíčové pro roli 
EU jako globálního aktéra,

E. vzhledem k tomu, že zřízení Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) by mělo 
významně přispět k dalšímu provádění rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených 
národů (RB OSAN) č. 1325 a 1820 a následných rezolucí jak prostřednictvím její interní 
struktury, tak její vnější činnosti a politiky,

F. vzhledem k tomu, že zvýšené úsilí v boji proti terorismu ve světě zvýšilo potřebu řešit 
bezpečnost při plném respektování lidských práv,

1. Předkládá Radě tato doporučení:

Evropská unie v systému Organizace spojených národů

a) rozvíjet účinný multilateralismus jako prvořadý strategický zájem Unie a posílit 
soudržnost a viditelnost EU jako globálního aktéra v OSN, mimo jiné snížením 
důrazu na vnitřní konzultace EU o otázkách týkajících se OSN a přechodem
k podpoře většího dosahu pomoci v širší škále otázek, aby mohla EU úspěšně 
pokračovat ve svém programu týkajícím se OSN a plnit očekávání členů OSN, pokud 
jde o její schopnost jednat; prosazovat větší soudržnost jak v rámci systému OSN, 
tak v postojích členských států EU a kandidátských a potenciálních kandidátským 
zemí, aby se v co největší míře využil potenciál, který nabízí Lisabonská smlouva
k posílení vlivu EU koordinovaným a strategickým využíváním různých
a konkrétních (EU a členské státy) vstupních bodů,

b) při zachování statusu pozorovatele a v souladu s Chartou OSN a mezivládním 
charakterem OSN přijmout – s cílem umožnit novým představitelům EU vyjadřovat 
se účinně a včas ke globálním otázkám Valného shromáždění OSN v souladu
s články 18 a 47 TEU – nezbytná opatření, aby se EU mohla na základě rozsáhlých 
konzultací s členskými státy OSN účinně podílet na práci Valného shromáždění 
OSN; znovu potvrdit svůj závazek, že OSN je v centru zahraniční politiky EU
a zopakovat názor, že její účinná účast v činnosti OSN není jen strategickou prioritou 
EU, ale je rovněž v souladu s dosahováním cílů OSN a jako taková v zájmu všech 
členských zemí,

EU a globální správa a řízení 

c) zlepšit globální správu a řízení a usilovat o udržitelná řešení otázky vztahu mezi G-
skupinami a systémem OSN, na jehož základě by se tyto skupiny mohly užitečným 
způsobem věnovat tematickým diskusím a ekonomickým otázkám za předpokladu, 
že si OSN zachovává svou ústřední roli a zůstane jediným legitimním orgánem pro 
globální akce; zároveň považovat skupiny G-8 a G-20 za významná fóra pro 
stanovení globální reakce, na níž se EU musí aktivně podílet koordinovaným 
postojem; podporovat iniciativu předsedy Valného shromáždění OSN na 
organizování diskusí Valného shromáždění s předsednictvím G-20 před summity G-
20 a po nich,

d) plně podporovat orgán OSN Ženy v jeho úloze prosazovat rovnost pohlaví a chránit
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a posilovat postavení žen, a to i v konfliktních a pokrizových situacích, v úzké 
součinnosti s ostatními složkami systému OSN, 

e) využít hned první projednávaný text o reformě Rady bezpečnosti jako příležitost 
zaměřit se komplexně na společné body a dosáhnout hmatatelného pokroku, pokud 
jde o objasnění pravomocí Rady bezpečnosti OSN ve vztahu k ostatním orgánům 
OSN, o přijetí – případně dočasně – nových stálých a nestálých členů, aby se zlepšila 
reprezentativnost a legitimita Rady bezpečnosti OSN, a o revidování pracovních 
metod RB OSN; zdůraznit, že členství EU v rozšířené Radě bezpečnosti OSN 
zůstává cílem Evropské unie, jehož musí být dosaženo;

Mír a bezpečnost

Řešení krizí, zachování a budování míru

f) usilovat o dosažení konsensu o doktríně Odpovědnost za ochranu (R2P) a vytvoření 
operativnějšího přístupu k ní; zdůrazňovat její význam při předcházení konfliktům
a současně podporovat provádění doktríny Odpovědnost za ochranu, mimo jiné 
posilováním úlohy regionálních organizací, jako je Africké unie (AU), posilováním 
mechanismů včasného varování v rámci OSN a lepším vymezením rolí příslušných 
orgánů OSN; vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN S/2011/95 ze dne 26. února 2011, 
která vyzvala vládu Libye, aby splnila svou odpovědnost za ochranu obyvatelstva, 
což bylo vůbec poprvé, kdy byla tato doktrína zmíněna v oficiálním prohlášení RB 
OSN v souvislosti s probíhající krizí,

g) podporovat bezpečnost a stabilizaci budováním míru, přičemž samotný mír budovat 
dlouhodobým úsilím o rozvoj a zajištěním toho, aby zachování míru bylo plánováno
i uskutečňováno v rámci komplexní jednotné strategie OSN, která zohledňuje 
potřebu budovat mír a budoucí přechod k dlouhodobější strategii již v počáteční fázi 
plánování i realizace a na jejímž základě EU přijímá svá vlastní opatření; vzhledem
k tomu, že stabilizace konfliktem postižené země vyžaduje složitější akce
a integrovanější přístup, a nikoli pouze vojenské jednotky, potřebné kapacity by měly 
být koordinovány pomocí této strategie, aby odpovídajícím způsobem řešily příčiny 
konfliktu vzhledem k tomu, že v polovině zemí, v níž se operace na zachování míru 
uskutečnily, dojde do 10 let od odchodu mírových sil opět ke konfliktu,

h) vytvořit jasně definovanou strategickou vizi nástrojů EU pro řešení krizí, o nichž je
v prvé řadě třeba dosáhnout konsensu mezi členskými státy EU,

Globální spolupráce při řešení globálních krizí v rámci partnerství

i) považovat za strategickou prioritu EU posilování mezinárodního partnerství při 
řešení krizí a prohlubování dialogu s dalšími významnými aktéry při řešení krizí, 
např. OSN, NATO, AU, OBSE a s třetími zeměmi, jako jsou Spojené státy, Turecko, 
Norsko a Kanada; synchronizovat akce na místě, sdílet informace a zdroje v oblasti 
zachování a budování míru, včetně spolupráce týkající se řešení krizí, a zejména 
námořní bezpečnosti a boje proti terorismu na základě mezinárodního práva; zlepšit
v této souvislosti koordinaci s mezinárodními finančními institucemi (MFI)
a bilaterálními dárci,
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j) vytvořit širší strategický rámec pro partnerství v řešení krizí mezi EU, AU a OSN,
a zejména posílit třístranný vztah mezi Mírovou a bezpečnostní radou AU, Radou 
bezpečnosti OSN a Politickým a bezpečnostním výborem EU s cílem přispět
k zajištění soudržnosti a vzájemného posilování úsilí na podporu AU; zvýšit 
předvídatelnost, udržitelnost a flexibilitu financování mírových operací prováděných 
AU pod mandátem OSN; hledat řešení, která přispívají k užší spolupráci mezi EU
a AU v jejich konkrétních oblastech činnosti, a tím zlepšit kapacity včasného 
varování a předcházení konfliktům a přispět k výměně osvědčených postupů
a odborných znalostí v oblasti řešení krizí,

Struktura budování míru, hodnocení Komise pro budování míru

k) poskytnout pomoc při plnění úkolu, který má umožnit, aby struktura budování míru 
OSN splnila očekávání, která provázela její vznik, přijetím doporučení učiněných na 
základě hodnocení KBM, v zájmu dalšího zlepšení efektivity KBM; podpořit vznik 
řádné globální struktury pro budování míru na základě partnerství mezi rozvojovými
a rozvinutými zeměmi, přičemž věnovat zvláštní pozornost zlepšení provádění přímo 
na místě, posílení vztahů s mezinárodními finančními institucemi – za účelem 
vytváření pracovních míst a řešení ekonomických otázek – a podporování 
organičtějšího vztahu mezi zachováním míru a budování míru; podporovat
strukturovanější vztah mezi KBM a Valným shromážděním OSN, Radou bezpečnosti 
OSN a Hospodářskou a sociální radou s cílem vytvořit větší součinnost mezi 
zachováním míru a budováním míru a rozvojovými akcemi na místě; hledat způsoby, 
jak posílit poradní úlohu KBM vůči Radě bezpečnosti OSN, které je odpovědný, jak 
zvýšit spolupráci KBM s Podpůrným úřadem pro mírotvorný proces a posílit vazby
s regionálními organizacemi a mezinárodními finančními institucemi,

Jaderné odzbrojení a nešíření jaderných zbraní, hodnocení Smlouvy o nešíření jaderných 
zbraní, boj proti terorismu

l) podporovat provádění doporučení vyplývajících hodnocení Smlouvy o nešíření 
jaderných zbraní z roku 2010, zejména usilovat o bezpečnější svět pro všechny
a dosažení míru a bezpečnosti ve světě bez jaderných zbraní, dále zvyšovat 
transparentnost, aby se prohloubila vzájemná důvěra, dosáhnout rychlejšího 
skutečného pokroku v jaderném odzbrojení, přijmout účinná opatření k jaderného 
odzbrojení, která jsou v souladu se základními zásadami transparentnosti, ověřování
a nezvratnosti, vybízet státy, které vlastní jaderné zbraně, aby pravidelně podávaly 
zprávy o plnění svých závazků, a hodnotit toto provádění,

m) dále rozvíjet způsoby a mechanismy spolupráce s vnějšími partnery EU, především
s USA, v oblasti boje proti terorismu, zejména s ohledem na provádění globální 
protiteroristické strategie OSN, účastí v římské/lyonské skupině v rámci skupiny G-8
a akční skupině pro boj proti terorismu a posílením příslušných globálních dohod;
zapojit se efektivnějším a strukturovanějším způsobem do práce s těmito partnery,
a to na strategické i praktické úrovni; ukázat vedoucí postavení a jít příkladem 
konsolidací dodržování lidských práv a právního státu, které tvoří základ přístupu 
EU k boji proti terorismu,

Rozvoj
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n) dostát závazkům učiněným na summitu o rozvojových cílech tisíciletí, pokud jde
o shromažďování zdrojů potřebných ke splnění cílů do roku 2015, a to zejména 
splněním závazků EU týkajících se oficiální rozvojové pomoci; důrazně prosazovat 
zvýšení úrovně finančních investic ke splnění rozvojových cílů tisíciletí a rychle 
rozšiřovat a opakovat osvědčené inovativní programy a politiky zaměřené na celkový 
rozvoj a ekonomickou a sociální transformaci,

o) soustředit úsilí na dosažení rozvojových cílů tisíciletí, zejména pokud jde o nejvíce 
zaostávající regiony a země, především zemí subsaharské Afriky a nejméně 
rozvinuté země (LDC), a křehké nebo konflikty zasažené země,

Lidská práva

Institucionální otázky

p) zajistit dobře fungující zapojení Evropské služby pro vnější činnost do dalších 
mezinárodních orgánů a regionálních organizací a do jejich práce v oblasti 
prosazování lidských práv a dobrou koordinaci s nimi; zajistit, aby doporučení, 
obavy a priority vyjádřené v rámci systému OSN a dalších mezinárodních institucí 
byly plně a systematicky integrovány do všech oblastí politiky a nástrojů EU, 
zejména do oblasti lidských práv,

q) připravit se na hodnocení Rady pro lidská práva a opatření vyplývající z tohoto 
hodnocení a aktivně se do něho zapojit; zabývat se schopností Rady pro lidská práva 
řešit naléhavé situace týkající se závažného porušování lidských práv, zlepšit její 
schopnost plnit platné mezinárodní normy a pravidla a posílit její úlohu jako 
mechanismu včasného varování a preventivního mechanismu, který dokáže 
upřednostnit a řešit původní příčiny porušování lidských práv, aby se zamezilo nové 
nebo další eskalaci porušování lidských práv, a to i podporou budování kapacit pro 
národní instituce v oblasti lidských práv; hledat způsoby, jak lze zlepšit volební 
postupy Rady pro lidská práva s cílem řešit problém kvality členství v Radě pro 
lidská práva; rozvíjet funkční pracovní vztah mezi Radou pro lidská práva a Třetím 
výborem a mezi Radou pro lidská práva a Úřadem vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky (UNHCR),

Problémy v oblasti lidských práv

r) pokračovat ve svém úsilí ve Třetím výboru Valného shromáždění OSN v souvislosti
s vysokým počtem rezolucí, zejména o výzvě k moratoriu na trest smrti, které se 
dostalo podpory od více zemí, o právech dítěte, o náboženské nesnášenlivosti a 
o zákazu mučení,

s) podpořit kapacity, odpovědnost a efektivnost orgánu OSN Ženy, aby mohl 
koordinovat příslušné činnosti efektivněji, začlenit hlediska rovnosti pohlaví do 
všech politik OSN a vytvořit institucionální koherenci / součinnost; soustředit úsilí –
také přispěním ke zlepšenému strategickému plánování – na provádění rezoluce 
Rady bezpečnosti OSN č.1325, zejména pokud jde o účast žen v mírových 
rozhovorech, což jim umožní stát se prostředníky, rozšířit si své dovednosti a získat 
pravomoc rozhodovat a obecně vytvořit propojení mezi ženami a rozvojem, 
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Změna klimatu

t)  uplatňovat vedoucí postavení v oblasti globální správy a řízení záležitostí týkajících 
se klimatu a mezinárodní spolupráce v otázkách změny klimatu, zaměřit se na pevné 
politické závazky se třetími zeměmi a dále rozvíjet dialog s ostatními klíčovými 
aktéry, jako jsou Spojené státy, Rusko, nově vznikající mocnosti (Čína, Brazílie, 
Indie) a rozvojové země, vzhledem k tomu, že změna klimatu se stala klíčovým 
prvkem mezinárodních vztahů a hlavní hrozbou pro dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí; stanovit pevné základy pro jednání na příští schůzce, která se bude konat 
koncem roku 2011 v Jižní Africe (COP17), více spolupracovat a strategicky lépe 
reagovat na potřeby třetích zemí; přispět k institucionální struktuře, které je 
inkluzivní, transparentní, spravedlivá a zajišťuje vyvážené zastoupení jak 
rozvinutých, tak rozvojových zemí v příslušných řídících orgánech,

Závěrečná doporučení

u) podporovat diskusi o úloze parlamentů a regionálních shromáždění v rámci systému 
OSN, která by měla být na pořadu jednání 66. zasedání Valného shromáždění OSN,
a podporovat interakci mezi vládami a parlamenty v globálních otázkách;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení místopředsedkyni Komise / vysoké 
představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě a pro informaci 
Komisi.


