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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJOS TARYBAI

dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 66-osios sesijos
(2011/2030(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl rekomendacijos Tarybai, kurį pateikė Alexanderis Graf 
Lambsdorffas ALDE frakcijos vardu, dėl Europos Sąjungos prioritetų Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos 66-ojoje sesijoje (B7-0072/2010),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 25 d. Europos Parlamento rekomendaciją Tarybai dėl 
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 65-osios sesijos (2010/2020 (INI))1,

– atsižvelgdamas į ES prioritetus Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 65-ojoje sesijoje, 
kuriuos Taryba patvirtino 2010 m. gegužės 25 d.2,

– atsižvelgdamas į naują JT už lyčių klausimus atsakingą padalinį (JT lyčių lygybės ir 
moterų teisių stiprinimo organizacija – JT Moterys), 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos (JTGA) 65-ąją sesiją, o ypač 
šio organo rezoliucijas „Tarptautinis bendradarbiavimas teikiant humanitarinę pagalbą 
ištikus gaivalinei nelaimei. Nuo skubios pagalbos iki vystymosi“3, „Žmogaus teisių 
padėtis Irano Islamo Respublikoje“4, „Žmogaus teisių padėtis Korėjos Liaudies 
Demokratinėje Respublikoje“5, „Demokratiškos ir lygiateisės tarptautinės santvarkos 
propagavimas“6, „Taikos, kaip būtinos sąlygos, kad visi galėtų visapusiškai naudotis 
visomis žmogaus teisėmis, propagavimas“7, „Tarptautinio bendradarbiavimo žmogaus 
teisių srityje stiprinimas“8, „Jungtinių Tautų sistemos plėtojimo veikla“9, „Jungtinių Tautų 
vaidmuo skatinant vystymąsi globalizacijos ir savitarpio priklausomybės sąlygomis“10, 
„Siekiant naujos tarptautinės ekonominės santvarkos“11, „Jungtinių Tautų, nacionalinių 
parlamentų ir Tarpparlamentinės sąjungos bendradarbiavimas“12, „Jungtinės Tautos ir 
pasaulinė valdysena“13, „Siekiant, kad pasaulyje neliktų branduolinių ginklų. Spartesnis 
branduolinio nusiginklavimo įsipareigojimų įgyvendinimas“14, „Jungtinių Tautų taikos 
stiprinimo struktūros peržiūra“15 ir „Ištesėti pažadą. Susivieniję siekti Tūkstantmečio 

                                               
1 OL C 4 E, 2011 1 7.
2 Europos Sąjungos Taryba 10170/10.
3 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/65/264.
4 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/65/226.
5 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/65/225.
6 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/65/223.
7 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/65/222.
8 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/65/218.
9 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/65/177.
10 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/65/168.
11 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/65/167.
12 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/65/123.
13 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/65/94.
14 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/65/59.
15 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/65/7.
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vystymosi tikslų“,1

– atsižvelgdamas į JTGA rezoliucijos dėl Europos Sąjungos dalyvavimo Jungtinių Tautų 
veikloje projektą2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. numatomą Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo 
(SBGN) šalių konferenciją, skirtą sutarties peržiūrai, taip pat į peržiūrą, susijusią su 
Tūkstantmečio vystymosi tikslais (TVT) ir Žmogaus teisių taryba (ŽTT),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl Afrikos ir ES strateginės 
partnerystės ateities po trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo3, 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl klimato kaitos konferencijos 
Kankūne (COP16)4, 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl 10-ųjų JT Saugumo Tarybos 
rezoliucijos 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo metinių5, 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 23 d. rezoliuciją dėl civilinio ir karinio 
bendradarbiavimo bei civilinių ir karinių pajėgumų tobulinimo6,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio 3 dalį ir į 97 straipsnį,

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

A. kadangi šiuo metu tarptautinė santvarka iš esmės keičiasi ir todėl Europos Sąjunga turi 
aktyviau bendradarbiauti su galingosiomis ir stiprėjančiomis pasaulio valstybėmis, taip pat 
su dvišaliais ir daugiašaliais partneriais, kad paskatintų Europos piliečiams ir pasauliui 
aktualių problemų veiksmingų sprendimų priėmimą,

B. kadangi ES turėtų imtis aktyvaus vaidmens kuriant tokias Jungtines Tautas, kurios galėtų 
veiksmingai prisidėti prie pasaulinio masto sprendimų, taikos, saugumo ir teisinės 
valstybės principais grindžiamos tarptautinės santvarkos; kadangi pagal Europos Sąjungos 
sutarties (ESS) 21 straipsnį ES oficialiai įsipareigojusi veiksmingai daugiašalei 
partnerystei, kurios esmę sudaro stiprios JT, nes tai būtina siekiant spręsti pasaulines 
problemas, tokias kaip klimato kaita, visų saugumas ir vystymasis,

C. kadangi Lisabonos sutartimi įsteigti nauji nuolatiniai ES atstovavimo užsienyje organai ir 
todėl reikia, kad naujieji ES įgaliotiniai perimtų funkcijas, kurias anksčiau vykdė pagal 
rotacijos principą besikeičianti ES pirmininkaujanti šalis,

D. kadangi pasaulinės partnerystės yra bendrai nustatytų pasaulinių tikslų siekimo priemonė; 
kadangi ES yra didžiausia pasaulyje vystymosi pagalbos teikėja ir svarbiausia JT partnerė, 

                                               
1 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/65/1.
2 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijos projektas A/RES/64/L.67.
3 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0482.
4 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0439.
6 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0419.



PR\860137LT.doc 5/9 PE460.818v01-00

LT

dedanti pastangas visose trijose savo veiklos srityse, įskaitant padėtį krizės metu ir 
pasibaigus krizei; kadangi tvirta ir stabili ES ir JT partnerystė būtina Jungtinių Tautų 
veiklai ir labai svarbi ES atliekant pasaulinio subjekto vaidmenį,

E. kadangi Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) įsteigimas turėtų padėti toliau 
įgyvendinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JTST) rezoliucijas 1325 ir 1820 ir 
vėlesnes JTST rezoliucijas, atsižvelgiant tiek į jos vidinę struktūrą, tiek į jos išorės 
veiksmus ir politiką,

F. whereas strengthened efforts to combat terrorism in the world have increased the need to 
address security whilst fully respecting human rights,

1. teikia tokias rekomendacijas Tarybai:

Europos Sąjunga Jungtinių Tautų sistemoje

a) stiprinti veiksmingą daugiašalę partnerystę, kaip svarbiausią Sąjungos strateginį 
prioritetą, ir didinti ES, kaip pasaulinio masto subjekto, veiksmų nuoseklumą ir 
matomumą JT, be kita ko, mažiau dėmesio teikiant ES vidaus konsultacijoms JT 
klausimais ir dedant daugiau pastangų padidinti įtaką labai įvairiais klausimais, kad 
ES galėtų sėkmingai vykdyti savo JT darbotvarkę ir atitikti JT narių lūkesčius, 
susijusius su jos gebėjimu veikti; skatinti didesnį tiek JT sistemos, tiek ES valstybių 
narių, šalių kandidačių ir šalių, kurios yra galimos kandidatės, pozicijų nuoseklumą, 
kad būtų kuo geriau išnaudojamos Lisabonos sutartimi suteikiamos galimybės 
stiprinti ES įtaką, koordinuojant ir strategiškai panaudojant jos įvairias ir skirtingas 
(ES ir valstybių narių) galimybes;

b) išsaugant ES turimą stebėtojos statusą ir laikantis JT Chartijos, atsižvelgiant į JT 
tarpvyriausybinę struktūrą, imtis veiksmų, kurių reikia, kad ES galėtų veiksmingai 
dalyvauti JTGA veikloje, remiantis išsamiomis konsultacijomis su JT valstybėmis 
narėmis, siekiant, kad naujieji ES įgaliotiniai galėtų veiksmingai ir laiku pasisakyti 
pasauliniais klausimais, laikantis ESS 18 ir 47 straipsnių; dar kartą patvirtinti savo 
įsipareigojimą laikyti JT ES užsienio politikos prioritetu ir pakartoti savo nuomonę, 
kad veiksmingas dalyvavimas JT veikloje yra ne tik strateginis ES prioritetas, bet 
taip pat atitinka siekiamus JT tikslus, todėl atitinka jos pilnateisės narystės interesus,

ES ir pasaulinė valdysena

c) stiprinti pasaulinę valdyseną ir siekti tvarių sprendimų, susijusių su G darinių 
santykiais su JT sistema, kuriais remiantis tos grupės galėtų vykdyti naudingus 
teminius debatus ir svarstyti ekonominius klausimus, su sąlyga, kad JT išlaikytų savo 
pagrindinį vaidmenį ir liktų vieninteliu teisėtu pasaulinio masto veiksmų organu; tuo 
pačiu metu laikyti G8 ir G20 svarbiais forumais apibrėžiant pasaulinius atsakus, prie 
kurių ES turi aktyviai prisidėti laikydamasi koordinuotų pozicijų; remti JTGA 
pirmininko iniciatyvą organizuoti Generalinės Asamblėjos debatus su G20 
pirmininkaujančia šalimi prieš G20 susitikimus ir po jų;

d) visapusiškai remti organizaciją JT Moterys, vykdančią savo funkcijas propaguoti 
lyčių lygybę, apsaugoti moteris ir suteikti joms galių, įskaitant padėtį konflikto metu 
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ir pasibaigus krizei, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis JT sistemos dalimis,

e) pasinaudoti pirmuoju pasaulyje derybų tekstu, susijusiu su Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos reforma, kaip galimybe sutelkti kuo daugiau dėmesio į tai, dėl ko sutariama, 
ir siekti apčiuopiamos pažangos, kad būtų paaiškinta JTST kompetencija, lyginant su 
kitais JT organais, JTST būtų papildyta naujais nuolatiniais ir nenuolatiniais nariais 
(galbūt laikinai), siekiant gerinti JTST reprezentatyvumą ir teisėtumą, ir būtų 
persvarstyti JTST darbo metodai, pabrėžti, kad Europos Sąjunga toliau laikosi tikslo
turėti vietą išplėstinėje JTST,

Taika ir saugumas

Krizių valdymas, taikos palaikymas ir taikos stiprinimas

f) veikti, kad būtų pasiektas sutarimas dėl veiksmingesnio požiūrio į pareigos apsaugoti 
doktriną ir kad šis požiūris būtų parengtas; pabrėžiant šio principo svarbą konfliktų 
prevencijoje, skatinti įgyvendinti pareigos apsaugoti principą, be kita ko, stiprinant 
regioninių organizacijų, pvz., Afrikos Sąjungos (AS), vaidmenį, stiprinant išankstinio 
perspėjimo mechanizmus JT ir tiksliau apibrėžiant atitinkamų JT organų vaidmenį; 
palankiai vertina 2011 m. vasario 26 d. JTST rezoliuciją S/2011/95, kurioje Libijos 
vyriausybė raginama vykdyti savo pareigą apsaugoti gyventojus, – pirmą kartą 
pareigos apsaugoti doktrina paminėta oficialiame JTST pareiškime nurodant 
vykstančią krizę,

g) skatinti saugumą ir stabilizaciją stiprinant taiką, drauge tobulinant pačius taikos 
stiprinimo veiksmus ilgalaikio vystymosi pastangomis ir užtikrinant, kad taikos 
palaikymas būtų planuojamas ir įgyvendinamas laikantis visapusiškos bendros JT 
strategijos, kurioje būtų atsižvelgiama į taikos stiprinimo poreikius ir perėjimą 
ateityje prie ilgesnio laikotarpio strategijos, kuri būtų taikoma ankstyvuose tiek 
planavimo, tiek įgyvendinimo etapuose ir kuria ES grįstų savo pačios priemones; 
atsižvelgiant į tai, kad konfliktų draskomos šalies stabilizacijai reikia sudėtingesnių 
veiksmų ir integruoto požiūrio, o ne tik karinių pajėgų, reikiamą pajėgumą reikėtų 
derinti tokiais būdais, kaip strategija, siekiant tinkamai panaikinti konflikto esmines 
priežastis, turint mintyje, kad pusėje šalių, kuriose vyksta taikos palaikymo 
operacijos, konfliktas atsinaujina per 10 metų nuo taikos palaikymo pajėgų 
pasitraukimo,

h) parengti aiškiai apibrėžtą strateginę ES krizių valdymo priemonių viziją, dėl kurios 
pirmiausia turi sutarti ES valstybės narės,

Pasaulinis bendradarbiavimas krizių valdymo srityje palaikant partnerystę 

i) laikyti ES strateginiu prioritetu tarptautinių partnerysčių krizių valdymo srityje 
stiprinimą ir dialogo su kitais didžiaisiais krizių valdymo subjektais, pvz., JT, NATO 
ir AS, ir trečiosiomis šalimis, pvz., JAV, Turkija, Norvegija ir Kanada, gerinimą; 
sinchronizuoti veiksmus vietoje, dalintis informacija ir sutelktais ištekliais taikos 
palaikymo ir taikos stiprinimo srityse, įskaitant bendradarbiavimą krizės valdymo 
klausimais, ypač jūrų saugumą, ir kovą su terorizmu pagal tarptautinę teisę; šiuo 
požiūriu gerinti koordinavimą su tarptautinėmis finansinėmis įstaigomis ir dvišalės 
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pagalbos teikėjais,

j) sukurti platesnę strateginę ES, AS ir JT partnerystės krizių valdymo srityje sistemą ir 
ypač stiprinti trišalius AS Taikos ir saugumo tarybos, JTST ir ES Politikos ir 
saugumo komiteto ryšius, siekiant padėti užtikrinti pastangų nuoseklumą ir abipusį 
didinimą remiant AS; didinti AS pagal JT įgaliojimus vykdomų taikos operacijų 
finansavimo nuspėjamumą, tvarumą ir lankstumą; ieškoti sprendimų, kurie padarytų 
ES ir AS bendradarbiavimą glaudesnį konkrečiose veiksmų srityse ir taip pagerintų 
išankstinio perspėjimo ir konfliktų prevencijos pajėgumą bei sudarytų galimybę 
keistis geriausia krizių valdymo patirtimi ir žiniomis,

Taikos stiprinimo struktūra, Taikos stiprinimo komisijos veiklos peržiūra

k) padėti įgyvendinti uždavinį padaryti taip, kad JT taikos stiprinimo struktūra atitiktų 
lūkesčius, iškilusius, kai ji buvo steigiama, pateikiant TSK veiklos peržiūros proceso 
rekomendacijas, taip pat siekiant toliau gerinti TSK veiksmingumą; remti patikimos 
visuotinės taikos stiprinimo struktūros, pagrįstos išsivysčiusių ir besivystančių šalių 
partneryste, susikūrimą, drauge ypatingą dėmesį skiriant realių rezultatų vietoje 
gerinimui, ryšių su tarptautinėmis finansų įstaigomis stiprinimui, siekiant kurti darbo 
vietas ir spręsti ekonomines problemas, ir skatinant sistemingesnį ryšį tarp taikos 
palaikymo ir taikos stiprinimo; skatinti labiau struktūruotą ryšį tarp TSK ir JTGA, 
JTST ir Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos, siekiant sukurti didesnę taikos 
palaikymo, taikos stiprinimo ir vystymosi veiksmų sąveiką vietoje; ieškoti būdų kaip 
sustiprinti TSK patariamąjį vaidmenį JTST, kuriai ji atskaitinga, padidinti TSK 
bendradarbiavimą su Taikos palaikymo paramos biuru ir stiprinti ryšius su 
regioninėmis organizacijomis ir tarptautinėmis finansų įstaigomis,

Branduolinis nusiginklavimas ir neplatinimas, NPT peržiūra, kova su terorizmu

l) skatinti 2010 m. NPT peržiūros rekomendacijų įgyvendinimą, visų pirma siekti, kad 
pasaulis visiems būtų saugesnis, ir siekti taikos ir saugumo pasaulyje be branduolinių 
ginklų, toliau didinti skaidrumą, kad didėtų abipusis pasitikėjimas, siekti spartesnės 
tikros pažangos branduolinio nusiginklavimo srityje, imtis veiksmingų branduolinio 
nusiginklavimo priemonių, kurios atitiktų pagrindinius skaidrumo, patikrinimo ir 
neatšaukiamumo principus, skatinti branduolinių ginklų turinčias valstybes nuolat 
teikti ataskaitas dėl savo įsipareigojimų įgyvendinimo ir prižiūrėti įgyvendinimą,

m) toliau plėtoti bendradarbiavimo ryšius ir mechanizmus su ES išorės partneriais, visų 
pirma JAV, kovos su terorizmu srityje, ypač siekiant įgyvendinti JT pasaulinę kovos 
su terorizmu strategiją, dalyvaujant G8 Romos-Liono grupės ir Kovos su terorizmu 
veiksmų grupės veikloje ir stiprinant atitinkamus pasaulinius susitarimus; įsitraukti į 
veiksmingesnį ir labiau struktūruotą dialogą su šiais partneriais, tiek strateginiu, tiek 
praktiniu lygmeniu; imtis lyderio vaidmens ir rodyti pavyzdį konsoliduojant pagarbą 
pagrindinėms teisėms ir teisinės valstybės principams kaip ES požiūrio į kovą su 
terorizmu esmei,

Vystymasis

n) vykdyti įsipareigojimus, priimtus TVT aukščiausiojo lygio susitikime, susijusius su 
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išteklių, kurių reikia tikslams pasiekti iki 2015 m., sutelkimu, o ypač įvykdyti ES 
įsipareigojimus dėl oficialiosios vystymosi pagalbos; aktyviai siekti padidinti 
finansinių investicijų lygį, kad būtų pasiekti TVT tikslai, ir sparčiai plėtoti ir 
dvigubai sustiprinti pasiteisinusias novatoriškas programas ir politiką, kuriomis 
siekiama visuotinio vystymosi ir ekonominės ir socialinės pertvarkos,

o) sutelkti pastangas, kad būtų pasiekti TVT, ypač labiausiai atsiliekančiuose 
regionuose ir šalyse, visų pirma Užsachario Afrikos ir mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse, taip pat nestabiliose ar konfliktų draskomose šalyse,

Žmogaus teisės

Instituciniai klausimai

p) užtikrinti, kad EIVT būtų tinkamai integruota ir jos veikla būtų koordinuojama su 
kitais tarptautiniais organais, regioninėmis organizacijomis ir jų darbu žmogaus 
teisių propagavimo srityje; užtikrinti, kad JT sistemos ir kitų tarptautinių institucijų 
pareikštos rekomendacijos, interesai ir prioritetai būtų visapusiškai ir sistemingai 
integruojami į visas ES politikos sritis ir priemones, o ypač žmogaus teisių sritį,

q) rengtis ŽTT veiklos peržiūrai ir aktyviai dalyvauti joje ir tolesniuose veiksmuose; 
spręsti problemą, susijusią su ŽTT gebėjimu skubiai veikti esant padėčiai, kai daromi  
dideli žmogaus teisių pažeidimai, gerinti jos pajėgumą įgyvendinti esamas 
tarptautines normas ir standartus ir didinti jos vaidmenį kaip išankstinio perspėjimo ir 
prevencijos mechanizmo, kuris gali nustatyti prioritetus ir šalinti pagrindines 
žmogaus teisių pažeidimų priežastis, siekiant užkirsti kelią naujiems žmogaus teisių 
pažeidimams ar tolesniam jų masto didėjimui, įskaitant paramą nacionalinių 
žmogaus teisių institucijų pajėgumams kurti; ieškoti būdų pagerinti ŽTT išrinkimo 
procedūras, kad būtų išspręstas ŽTT narystės kokybės klausimas; sukurti 
perspektyvius darbo santykius tarp ŽTT ir Trečiojo komiteto ir tarp ŽTT ir Jungtinių 
Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro,

Žmogaus teisių klausimai

r) toliau dėti pastangas JTGA Trečiajame komitete dėl daugelio rezoliucijų, visų pirma 
tų, kuriomis raginama paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir kurias parėmė 
daugiau šalių, ir tų, kurios susijusios su vaiko teisėmis, religine netolerancija ir 
kankinimo panaikinimu,

s) remti organizacijos JT Moterys pajėgumą, atskaitomybę ir veiksmingumą, kad ji 
galėtų veiksmingiau koordinuoti atitinkamą veiklą, įtraukti lyčių perspektyvą į visas 
JT politikos sritis ir kurti institucinę darną ir sąveiką; sutelkti pastangas, taip pat 
prisidedant prie geresnio strateginio planavimo, JTST rezoliucijai 1325 įgyvendinti, 
visų pirma kalbant apie moterų dalyvavimą taikos derybose, taip sudarant joms 
galimybę tapti tarpininkėmis, gerinant jų gebėjimus ir suteikiant joms galių kaip 
sprendimų priėmėjoms ir apskritai susiejant moteris ir vystymąsi,

Klimato kaita
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t) imtis lyderės vaidmens pasaulinės klimato valdysenos ir tarptautinio 
bendradarbiavimo klimato kaitos srityse, sutelkti dėmesį į tvirtą politinį 
įsipareigojimą trečiosioms šalims ir toliau plėtoti dialogą su kitais pagrindiniais 
subjektais, pvz., Jungtinėmis Valstijomis, Rusija, kylančiomis jėgomis (Kinija, 
Brazilija, Indija) ir besivystančiomis šalimis, atsižvelgiant į tai, kad klimato kaita 
tapo pagrindiniu tarptautinių santykių klausimu ir labai didele grėsme TVT; padėti 
tvirtus pamatus kito susitikimo deryboms, kurios įvyks antroje 2011 m. pusėje Pietų 
Afrikoje (COP17); bendradarbiauti labiau strategiškai ir labiau atsižvelgti į trečiųjų 
šalių poreikius; prisidėti prie institucinės struktūros, kuri būti įtraukti, skaidri, 
lygiateisė ir sudarytų sąlygas proporcingam tiek išsivysčiusių, tiek besivystančių 
šalių atstovavimui atitinkamose valdymo organuose,

Baigiamosios rekomendacijos

u) skatinti debatus parlamentų ir regioninių asamblėjų vaidmens JT sistemoje tema, 
kuri, kaip tikimasi, bus įtraukta į JTGA 66-osios sesijos darbotvarkę, ir skatinti 
vyriausybių ir parlamentų bendradarbiavimą pasauliniais klausimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-
Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai ir 
susipažinti – Komisijai.


