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EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI

par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 66. sesiju
(2011/2030(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu ieteikumam Padomei par ES prioritātēm Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālās asamblejas 66. sesijā (B7-0072/2011), kuru iesniedzis Alexander 
Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā,

– ņemot vērā 2010. gada 25. marta ieteikumu Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Ģenerālās asamblejas 65. sesiju1,

– ņemot vērā ES prioritātes Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 
65. sesijai, ko Padome pieņēma 2010. gada 25. maijā2,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas jauno dzimumu līdztiesības struktūru (ANO 
struktūra dzimumu līdztiesības un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai sievietēm — UN 
Women),

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 65. sesiju, it īpaši šīs 
ANO struktūras rezolūcijas „Starptautiskā sadarbība humānās palīdzības sniegšanā dabas 
katastrofu gadījumos, pārejot no palīdzības uz attīstību”3, „Cilvēktiesību situācija Irānas 
Islāma Republikā”4, „Cilvēktiesību situācija Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā”5, 
„Demokrātiskas un taisnīgas starptautiskās kārtības veicināšana”6, „Miera kā būtiska 
priekšnoteikuma veicināšana, lai visi pilnībā baudītu visas cilvēktiesības”7, 
„Starptautiskās sadarbības veicināšana cilvēktiesību jomā”8, „Apvienoto Nāciju 
Organizācijas sistēmas operatīvā darbība attīstības jomā”9, „Apvienoto Nāciju 
Organizācijas nozīme attīstības veicināšanā globalizācijas un savstarpējas atkarības 
apstākļos”10, „Mērķis — jauna starptautiska ekonomiskā kārtība”11, „Apvienoto Nāciju 
Organizācijas, valstu parlamentu un Parlamentu savienības sadarbība”12, „Apvienoto 
Nāciju Organizācija globālajā pārvaldībā”13, „Ceļā uz pasauli bez kodolieročiem —
kodolatbruņošanās saistību īstenošanas paātrināšana”14, „Apvienoto Nāciju Organizācijas 
miera veidošanas struktūras pārskatīšana”15 un „Ievērot solījumu: vienoti, lai sasniegtu 

                                               
1 OV C 4 E, 7.1.2011.
2 Eiropas Savienības Padome, 10170/10.
3 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija A/RES/65/264.
4 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija A/RES/65/226.
5 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija A/RES/65/225.
6 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija A/RES/65/223.
7 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija A/RES/65/222.
8 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija A/RES/65/218.
9 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija A/RES/65/177.
10 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija A/RES/65/168.
11 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija A/RES/65/167.
12 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija A/RES/65/123.
13 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija A/RES/65/94.
14 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija A/RES/65/59.
15 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija A/RES/65/7.
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Tūkstošgades attīstības mērķus”1, 

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas projektu rezolūcijai „Eiropas Savienības 
līdzdalība Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas darbā”2,

– ņemot vērā Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) pušu 2010. gada pārskatīšanas 
konferenci, kā arī pārskatus par Tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM), Miera 
veidošanas komisiju (MVK) un Cilvēktiesību padomi (CTP),

– ņemot vērā 2010. gada 15. decembra rezolūciju par ES un Āfrikas stratēģiskās partnerības 
turpmāko nākotni pēc ES un Āfrikas trešās augstākā līmeņa sanāksmes, gatavojoties ES 
un Āfrikas trešajai augstākā līmeņa sanāksmei3,

– ņemot vērā 2010. gada 25. novembra rezolūciju par Klimata pārmaiņu konferenci 
Kankunā (COP 16)4, 

– ņemot vērā 2010. gada 25. novembra rezolūciju par desmito gadadienu ANO Drošības 
padomes rezolūcijai Nr. 1325 (2000) par sievietēm, mieru un drošību5,

– ņemot vērā 2010. gada 23. novembra rezolūciju par civilmilitāro sadarbību un civilo un 
militāro spēju attīstīšanu6,

– ņemot vērā Reglamenta 121. panta 3. punktu un 97. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

A. tā kā, notiekot nozīmīgām starptautiskās kārtības pārmaiņām, Eiropas Savienībai aktīvāk 
jāsadarbojas ar pašreizējām un topošajām pasaules lielvarām, kā arī ar divpusējiem un 
daudzpusējiem partneriem, lai palīdzētu efektīvi risināt problēmas, kas skar gan ES 
iedzīvotājus, gan visu pasauli;

B. tā kā Eiropas Savienībai būtu proaktīvi jādarbojas tādas Apvienoto Nāciju Organizācijas 
veidošanā, kas spēj efektīvi rast pasaules mēroga risinājumus, sekmēt mieru, drošību un 
tiesiskumu, kura pamatā ir starptautiskās tiesības; tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību (LES) 21. pantu ES ir oficiāli apņēmusies veicināt efektīvu daudzpusējību, 
kuras pamatā ir stipra ANO un kura ir būtiski svarīga, lai risinātu pasaules mēroga 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, drošību un attīstību visiem;

C. tā kā ar Lisabonas līgumu ir izveidotas jaunas pastāvīgas struktūras ES ārējai pārstāvībai 
un tālab ir nepieciešama jauna ES pārstāvniecība, kas pārņemtu funkcijas, ko agrāk 
rotācijas kārtībā veica ES prezidentvalsts;

D. tā kā globālās partnerības ir noderīgas, lai sasniegtu kopīgi noteiktus pasaules mēroga 

                                               
1 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija A/RES/65/1.
2 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija A/RES/64/L.67.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0482.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0439.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0419.
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mērķus; tā kā ES ir pasaulē lielākā attīstības palīdzības sniedzēja un nozīmīga ANO 
partnere visās trijās šīs organizācijas darba jomās, tostarp krīzes un pēckrīzes situācijās; tā 
kā stingra un stabila ES un ANO partnerība ir ļoti svarīga ANO darbā un tas ir galvenais 
veids, kā Eiropas Savienībai nodrošināt savu pasaules mēroga dalībnieka lomu;

E. tā kā Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidei vajadzētu būtiski veicināt ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 1325 un Nr. 1820, kā arī turpmāko rezolūciju īstenošanu, 
izmantojot gan šā dienesta iekšējo struktūru, gan ārējās darbības un politikas virzienus;

F. tā kā pasaulē aizvien spēcīgāk cenšas apkarot terorismu un tāpēc ir nepieciešams risināt 
drošības jautājumus, vienlaikus pilnībā ievērojot cilvēktiesības,

1. iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

Eiropas Savienība Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmā

(a) sekmēt efektīvu daudzpusējību kā īpaši svarīgu Savienības stratēģisko uzdevumu un 
stiprināt ES kā globāla spēka vienotību un pamanāmību Apvienoto Nāciju 
Organizācijā, cita starpā mazinot uzsvaru uz ES iekšējām apspriedēm par ANO 
jautājumiem un sākot plašāku aprindu iesaistīšanu diskusijās par plašu problēmu 
spektru, lai šādā veidā ES varētu sekmīgi īstenot savu ANO programmu un 
apmierināt ANO dalībvalstu vēlmi attiecībā uz ES rīcībspēju; ne tikai veicināt lielāku 
vienotību ANO sistēmā, bet arī tuvināt ES dalībvalstu, kā arī kandidātvalstu un 
potenciālo kandidātvalstu nostājas, lai tādējādi maksimāli palielinātu potenciālu, kas 
radīts ar Lisabonas līgumu ES ietekmes stiprināšanai, koordinēti un stratēģiski 
izmantojot savus daudzos un atšķirīgos (ES un dalībvalstu) kontaktpunktus;

(b) saglabājot savu novērotāja statusu, kā arī respektējot ANO Statūtus un ANO 
raksturīgo darbību valdību līmenī, tomēr — lai jaunajai ES pārstāvniecībai būtu 
iespēja par pasaules mēroga jautājumiem uzstāties lietderīgi un laikus saskaņā ar 
LES 18. un 47. pantu — panākt nepieciešamās vienošanās tā, lai ES varētu sekmīgi 
piedalīties ANO Ģenerālās asamblejas darbā, ievērojot principu par plašu 
apspriešanos ar ANO dalībvalstīm; no jauna apstiprināt savu nostāju, ka ES 
ārpolitikā liela uzmanība tiek pievērsta ANO, un atkārtoti apliecināt viedokli, ka 
sekmīga piedalīšanās ANO darbā ir ne tikai viena no ES stratēģiskām prioritātēm, bet 
tā arī palīdz sasniegt ANO mērķus un līdz ar to atbilst visu šīs organizācijas 
dalībvalstu interesēm;

ES un globālā pārvaldība

(c) uzlabot globālo pārvaldību un meklēt drošus risinājumus problēmai par G valstu 
veidoto struktūru un ANO sistēmas attiecībām, proti, uz kāda pamata šīs grupas 
varētu efektīvi diskutēt par tematiskiem jautājumiem un risināt ekonomiskos 
aspektus, taču ar nosacījumu, ka ANO saglabā savu galveno lomu un joprojām ir 
vienīgā likumīgā struktūra lemšanai par globālu rīcību; tajā pašā laikā uzskatīt G7 un 
G20 par nozīmīgu forumu, kurā lemt par pasaules mēroga pasākumiem un kurā 
Eiropas Savienībai aktīvi jādod savs ieguldījums, izmantojot saskaņotas nostājas; 
atbalstīt ANO Ģenerālās asamblejas priekšsēdētāja ierosmi Ģenerālās asamblejas 
debates ar G20 prezidentūru organizēt pirms un pēc G20 augstākā līmeņa 
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sanāksmēm;

(d) pilnībā atbalstīt struktūru UN Women, tai īstenojot savu uzdevumu veicināt dzimumu 
līdztiesību, kā arī aizsargāt sievietes un radīt viņām jaunas iespējas, tostarp konfliktu 
un pēckrīzes apstākļos, cieši sadarbojoties ar citām ANO sistēmas struktūrām;

(e) patiešām pirmo sarunu dokumentu par ANO Drošības padomes reformu izmantot kā 
iespēju pievērst lielu uzmanību punktiem, par kuriem var vienoties, un kā iespēju 
panākt jūtamu progresu, noskaidrojot ANO Drošības padomes kompetences attiecībā 
uz citām ANO struktūrām, jaunu pastāvīgu un nepastāvīgu locekļu iekļaušanu —
iespējams uz laiku —, lai tādējādi uzlabotu ANO Drošības padomes pārstāvību un 
leģitimitāti, kā arī pārskatītu ANO Drošības padomes darba metodes; uzsvērt, ka ES 
mērķis ir iegūt Eiropas Savienībai vietu paplašinātajā ANO Drošības padomē;

Miers un drošība

Krīžu pārvarēšana, miera uzturēšana un miera veidošana

(f) censties panākt vienprātību un izstrādāt vieglāk piemērojamu pieeju, īstenojot 
doktrīnu „Pienākums aizsargāt” (PA); uzsverot tās nozīmi konfliktu novēršanā, 
vienlaikus veicināt PA īstenošanu, cita starpā stiprinot reģionālo organizāciju, 
piemēram, Āfrikas Savienības, nozīmi, stiprinot ANO agrīnās brīdināšanas
mehānismus un precīzāk nosakot attiecīgo ANO struktūru pienākumus; atzinīgi vērtē 
ANO Drošības padomes 2011. gada 26. februāra rezolūciju S/2011/95, kurā Lībijas 
valdība ir aicināta pildīt savu pienākumu aizsargāt tās iedzīvotājus; tā ir pirmā reize, 
kad PA doktrīna ir pieminēta oficiālā ANO Drošības padomes paziņojumā saistībā ar 
patlaban izvērsušos krīzi;

(g) veicināt drošību un stabilitāti, cenšoties veidot mieru, taču tajā pašā laikā miera 
veidošanu balstot uz ilgāka termiņa attīstības centieniem un nodrošinot, ka miera 
uzturēšanu plāno un īsteno saskaņā ar visaptverošu vienotu ANO stratēģiju, kurā 
ņemt vērā miera veidošanas mērķus un paredzamo pāreju uz ilgāka termiņa stratēģiju 
jau agrīnā plānošanas un īstenošanas posmā un ar kuru ES pamato savus pasākumus; 
tā kā, lai panāktu konfliktu plosītas valsts stabilitāti, ir vajadzīga arī daudzpusīga 
rīcība un integrēta pieeja, ne tikai karaspēks, ar šo stratēģiju vajadzētu arī nodrošināt 
nepieciešamo veiktspēju, lai atbilstoši novērstu konflikta pamatcēloņus, jo pusē 
valstu, kurās veiktas miera uzturēšanas operācijas, desmit gadus pēc miera 
uzturēšanas spēku atsaukšanas konflikti ir atsākušies;

(h) izstrādāt skaidri definētu stratēģisku koncepciju par ES līdzekļiem krīžu pārvarēšanas 
jomā, attiecībā uz kuru vispirms ir jāpanāk ES dalībvalstu vienprātība;

Partnerattiecībās iekļauta globālā sadarbība krīžu pārvarēšanai 

(i) uzskatīt, ka stratēģiska ES prioritāte ir nostiprināt starptautisku partnerību krīžu 
pārvarēšanas jomā un uzlabot dialogu ar citiem galvenajiem krīžu pārvarēšanas 
spēkiem, piemēram, ANO, NATO un Āfrikas Savienību, kā arī trešām valstīm, 
piemēram, ASV, Turciju, Norvēģiju un Kanādu; saskaņot pasākumus uz vietas, 
apmainīties ar informāciju un apvienot miera uzturēšanas un veidošanas resursus, 
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tostarp attiecībā uz sadarbību krīžu pārvarēšanā un it īpaši jūras satiksmes drošībā un 
cīņā pret terorismu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām; šajā nolūkā uzlabot 
sadarbību ar starptautiskajām finanšu iestādēm un divpusējiem līdzekļu devējiem;

(j) veidot plašāku stratēģisku programmu par krīžu pārvarēšanas partnerību starp ES, 
Āfrikas Savienību un ANO un īpaši stiprināt trīspusējas attiecības starp Āfrikas 
Savienības Miera un drošības padomi, ANO Drošības padomi un ES Politikas un 
drošības komiteju, lai palīdzētu nodrošināt Āfrikas Savienības atbalstam paredzēto 
pasākumu saskaņotību un savstarpēju papildināmību; padarīt prognozējamāku, 
ilgtspējīgāku un elastīgāku to miera uzturēšanas operāciju finansēšanu, kuras saskaņā 
ar ANO mandātu veic Āfrikas Savienība; meklēt risinājumus, ar kuriem veidot 
ciešāku ES un Āfrikas Savienības sadarbību abu pušu īpašajās darbības jomās, 
tādējādi uzlabojot agrīnās brīdināšanas un konfliktu novēršanas spējas, kā arī labākās 
prakses un pieredzes apmaiņu krīžu pārvarēšanas jomā;

Miera veidošanas struktūras pārskatīšana, ko veikusi Miera veidošanas komisija

(k) īstenojot MVK pārskatīšanas procesā paustos ieteikumus, palīdzēt risināt uzdevumu 
par to, kā ANO miera veidošanas struktūru padarīt atbilstošu cerībām, ar kādām tā 
tika dibināta, kā arī palīdzēt sasniegt mērķi — vēl vairāk uzlabot MVK efektivitāti; 
atbalstīt pārdomātas un visaptverošas miera veidošanas struktūras radīšanu, 
pamatojoties uz jaunattīstības valstu un rūpnieciski attīstīto valstu partnerību, tajā 
pašā laikā īpašu uzmanību pievēršot labākai pasākumu izpildei uz vietas, attiecību 
uzlabošanai ar starptautiskajām finanšu iestādēm, lai radītu darbvietas un risinātu 
ekonomikas problēmas, un ciešāku miera uzturēšanas un miera veidošanas attiecību 
sekmēšanai; veicināt izvērstākas attiecības starp MVK un ANO Ģenerālo asambleju, 
starp ANO Drošības padomi un Ekonomikas un sociālo lietu padomi, lai radītu miera 
uzturēšanas un miera veidošanas labāku sinerģiju ar attīstības pasākumiem uz vietas; 
meklēt iespējas nostiprināt MVK padomdevējas lomu ANO Drošības padomē, kuras 
pakļautībā tā darbojas, un nostiprināt šo lomu, uzlabojot MVK sadarbību ar Miera 
uzturēšanas atbalsta biroju un stiprinot saites ar reģionālajām organizācijām un 
starptautiskajām finanšu iestādēm;

Kodolatbruņošanās un kodolieroču neizplatīšana, KNL pārskatīšana, cīņa pret terorismu

(l) veicināt to ieteikumu īstenošanu, kuri pausti 2010. gada pārskatīšanas konferencē, it 
īpaši ieteikumus padarīt pasauli visiem drošāku un panākt mieru un drošību pasaulē, 
kurā nav kodolieroču, turpināt uzlabot pārredzamību, lai tādējādi palielinātu 
savstarpēju uzticību, straujāk panākt patiesu virzību kodolatbruņošanās jomā, ieviest 
efektīvus kodolatbruņošanās pasākumus, kas atbilst galvenajiem pārredzamības, 
kontroles un neatgriezeniskuma principiem, mudināt kodolbruņojuma valstis regulāri 
ziņot par savu saistību ievērošanu, kā arī izvērtēt to īstenošanu;

(m) arī turpmāk pilnveidot kanālus un mehānismus sadarbībai ar ES ārējiem partneriem, 
īpaši ar ASV, terorisma apkarošanas jomā, it sevišķi lai īstenotu ANO Vispārējo 
pretterorisma stratēģiju, piedaloties G8 Romas grupā, Lionas grupā un terorisma 
apkarošanas rīcības grupā un nostiprinot attiecīgās globālās vienošanās; ar šiem 
partneriem sadarboties efektīvāk un plašāk gan stratēģiski, gan praktiski; uzņemties 
vadību un rādīt piemēru, stingri ievērojot pamattiesības un tiesiskumu kā galvenos 
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principus, uz kuriem balstās ES pretterorisma koncepcija;

Attīstība

(n) īstenot solījumus, kas izteikti Tūkstošgades attīstības mērķiem veltītajā augstākā 
līmeņa sanāksmē par to resursu apkopošanu, kuri nepieciešami šo mērķu 
sasniegšanai līdz 2015. gadam, īpaši izpildot ES saistības attiecībā uz oficiālo 
attīstības palīdzību; stingri atbalstīt finansiālo ieguldījumu palielināšanu, lai izpildītu 
TAM, un strauji jāpaplašina un jāizplata pārbaudītas novatoriskās programmas un 
politiskās nostādnes, kuru mērķis ir vispārēja attīstība un ekonomikas un sociālās 
pārmaiņas;

(o) īpašu uzmanību pievērst TAM sasniegšanai tieši visvairāk atpalikušajos reģionos un 
valstīs, it īpaši Subsahāras Āfrikā un vismazāk attīstītajās valstīs, kā arī nestabilās vai 
konfliktu plosītās valstīs;

Cilvēktiesības

Institucionālie jautājumi

(p) nodrošināt, ka Eiropas Ārējās darbības dienests sekmīgi apvieno un saskaņo savu 
darbību ar citām starptautiskām un reģionālām organizācijām un to veikto darbu 
cilvēktiesību veicināšanā; nodrošināt, ka ANO sistēmā un citās starptautiskās 
iestādēs paustie ieteikumi, bažas un prioritātes tiek pilnībā un sistemātiski integrētas 
visās ES politikas jomās un instrumentos un it īpaši cilvēktiesību jomā;

(q) sagatavoties un aktīvi piedalīties CTP novērtēšanā un sekot līdzi veicamajiem 
pasākumiem; apsvērt jautājumu par CTP spēju rīkoties steidzamās situācijās, kad 
notiek arī nopietni cilvēktiesību pārkāpumi, uzlabot šīs padomes spēju īstenot spēkā 
esošās starptautiskās normas un standartus un padarīt to par nozīmīgāku agrīnās 
brīdināšanas un profilakses mehānismu, kas spēj noteikt, kuri ir galvenie 
cilvēktiesību pārkāpumu pamatcēloņi, un novērst tos, lai nepieļautu jaunus 
cilvēktiesību pārkāpumus vai apturētu esošo pārkāpumu saasināšanos, tostarp 
atbalstot cilvēktiesību valsts iestāžu veiktspējas palielināšanu; meklēt iespējas 
uzlabot CTP vēlēšanu procedūras, lai risinātu jautājumu par CTP locekļu 
piemērotību; veidot pastāvētspējīgas darba attiecības starp CTP un Trešo komiteju, 
starp CTP un ANO Cilvēktiesību padomi;

Cilvēktiesību jautājumi

(r) turpināt darbu ANO Ģenerālās asamblejas Trešajā komitejā daudzu rezolūciju 
sagatavošanā, it īpaši saistībā ar rezolūciju par nāvessoda piemērošanas moratoriju, 
kuru ir atbalstījušas daudzas valstis, rezolūcijām par bērnu tiesībām, reliģiskās 
neiecietības novēršanu un atteikšanos no spīdzināšanas;

(s) atbalstīt struktūras UN Women veiktspēju, pārskatatbildību un efektivitāti, lai tā 
efektīvāk koordinētu attiecīgos pasākumus, iekļaut dzimumu līdztiesības principu 
visās ANO politiskajās nostādnēs un uzlabot iestāžu darba saskaņotību un/vai 
sinerģiju; savā darbā visus centienus — arī sekmējot labāku stratēģisko plānošanu —
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veltīt tam, lai īstenotu ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1325, it sevišķi 
attiecībā uz sieviešu līdzdalību miera sarunās, tādējādi dodot viņām iespēju kļūt par 
vidutājām, pilnveidojot viņu prasmes, pilnvarojot viņas pieņemt lēmumus un tādējādi 
sievietes iesaistot attīstības veicināšanā;

Klimata pārmaiņas

(t) uzņemties līderu lomu globālajā klimata pārvaldībā un starptautiskajā sadarbībā 
klimata pārmaiņu jomā, pievērst uzmanību stingrām politiskajām saistībām attiecībā 
uz trešām valstīm un turpināt dialogu ar citiem ietekmīgiem spēkiem, piemēram, 
ASV, Krieviju, topošajām pasaules lielvarām (Ķīnu, Brazīliju, Indiju) un 
jaunattīstības valstīm, ņemot vērā, ka klimata pārmaiņas ir kļuvušas par svarīgu 
starptautisko attiecību elementu un galveno riska faktoru TAM sasniegšanā; izveidot 
stabilu pamatu nākamās sanāksmes sarunām, kas notiks 2011. gada beigās 
Dienvidāfrikā (COP 17); vairāk sadarboties stratēģijas jomā un atbildīgāk izturēties 
pret trešo valstu vajadzībām; veicināt tādas institucionālas struktūras veidošanu, kura 
būtu visaptveroša, pārredzama un taisnīga, kā arī nodrošinātu gan jaunattīstības 
valstīm, gan rūpnieciski attīstītajām valstīm līdzsvarotu pārstāvību attiecīgajās 
pārvaldības struktūrās;

Nobeiguma ieteikumi

(u) atbalstīt ANO sistēmā debates par parlamentu un reģionālo asambleju nozīmi, kuras, 
kā gaidāms, būs iekļautas ANO Ģenerālās asamblejas 66. sesijas darba kārtībā, un 
veicināt valdību un parlamentu sadarbību pasaules mēroga jautājumos;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Komisijas priekšsēdētāja 
vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un 
Padomei, kā arī informēšanas nolūkā Komisijai.


