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PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA RADY

w sprawie 66. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych
(2011/2030(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt zalecenia dla Rady, który złożył Alexander Graf Lambsdorff 
w imieniu grupy politycznej ALDE w sprawie priorytetów Unii Europejskiej na 66. sesję 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ (B7-0072/2010),

– uwzględniając zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 25 marca 2010 r. w 
sprawie 65. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych1,

– uwzględniając priorytety UE na 65. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych przyjęte przez Radę w dniu 25 maja 2010 r.2,

– uwzględniając nowo utworzony zespół ONZ ds. płci (zespół ONZ ds. równości płci i 
upodmiotowienia kobiet – UN Women),

– uwzględniając 65. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (ZO ONZ), w 
szczególności następujące rezolucje tego organu „Międzynarodowa współpraca na rzecz 
pomocy humanitarnej w obszarze klęsk żywiołowych: od pomocy doraźnej do rozwoju”3, 
„Sytuacja w zakresie praw człowieka w Islamskiej Republice Iranu”4, „Sytuacja w 
zakresie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej”5, 
„Wspieranie demokratycznego i sprawiedliwego światowego ładu”6, „Promowanie pokoju 
jako nieodzownego wymogu pełnego korzystania przez wszystkich z wszystkich praw 
człowieka”7, „Zacieśnianie międzynarodowej współpracy w dziedzinie praw człowieka”8, 
„Działania operacyjne na rzecz rozwoju struktur ONZ”9, „Rola ONZ w propagowaniu 
rozwoju w kontekście globalizacji i wzajemnej zależności”10, „W kierunku nowego 
międzynarodowego porządku gospodarczego”11, „Współpraca miedzy ONZ, 
parlamentami krajowymi i Unią Międzyparlamentarną”12, „ONZ a globalne 
zarządzanie”13, „W kierunku świata wolnego od broni jądrowej:  przyspieszenie realizacji 
zobowiązań w zakresie rozbrojenia jądrowego”14, „Przegląd systemu budowania pokoju 
ONZ”15, „Dotrzymanie obietnicy:  zjednoczeni z myślą o osiągnięciu milenijnych celów 

                                               
1 Dz.U. C 4 E, z 7.1.2011.
2 Rada Unii Europejskiej 10170/10.
3 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/65/264.
4 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/65/226.
5 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/65/225.
6 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/65/223.
7 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/65/222.
8 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/65/218.
9 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/65/177.
10 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/65/168.
11 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/65/167.
12 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/65/123.
13 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/65/94.
14 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/65/59.
15 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/65/7.
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rozwoju”1, 

– uwzględniając projekt rezolucji ZO ONZ sprawie udziału Unii Europejskiej w pracach 
ONZ2, 

– uwzględniając konferencję przeglądową z 2010 r. stron Traktatu o nierozprzestrzenianiu 
broni jądrowej (NPT) oraz przeglądy MCR, Komisji Budowania Pokoju (PBC) oraz Rady 
Praw Człowieka (HRC),

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
przyszłości strategicznego partnerstwa Afryki i Unii Europejskiej po trzecim szczycie UE-
Afryka3,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie 
konferencji na temat zmian klimatu w Cancún (COP 16)4, 

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie 
dziesiątej rocznicy przyjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 z 2000 r. na 
temat kobiet, pokoju i bezpieczeństwa5,

– uwzględniając rezolucję z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie współpracy cywilno-
wojskowej i rozwoju potencjału cywilno-wojskowego6,

– uwzględniając art. 121 ust. 3 oraz art. 97 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Rozwoju 
(A7-0000/2011), 

A. mając na uwadze, że obecnie zachodzą poważne zmiany w ładzie międzynarodowym, 
które wymagają od Unii Europejskiej aktywniejszego nawiązania stosunków z obecnymi 
oraz wschodzącymi światowymi potęgami, jak również z innymi partnerami dwu- i 
wielostronnymi na rzecz wspierania skutecznych rozwiązań problemów, które są wspólne 
dla obywateli europejskich oraz dla całego świata,

B. mając na uwadze, że UE powinna odgrywać aktywną rolę w budowaniu takiej Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, która zdoła efektywnie włączać się w rozwiązywanie 
światowych problemów, w budowę pokoju i bezpieczeństwa oraz rządy prawa oparte na 
międzynarodowym porządku; mając na uwadze, że zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) UE jest formalnie zobowiązania do skutecznego multilateralizmu, 
którego rdzeniem jest silna ONZ, co ma podstawowe znaczenie dla podejmowania 
wyzwań o globalnym wymiarze, jak zmiana klimatu, bezpieczeństwo i rozwój dla 
wszystkich,

                                               
1 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/65/1.
2 Projekt rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/64/L.67.
3 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0482.
4 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0439.
6 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0419.
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C. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony stworzył nowe stałe struktury dla zewnętrznej 
reprezentacji UE, w wyniku czego nowi przedstawiciele UE zobowiązani są przejąć 
funkcje, które poprzednio pełniła rotacyjna prezydencja UE,

D. mając na uwadze, że globalne partnerstwa są instrumentami wspólnego wypełniania 
wyodrębnionych globalnych celów; mając na uwadze, że UE jest największym w świecie 
ofiarodawcą pomocy rozwojowej i głównym partnerem ONZ w wysiłkach wkładanych 
we wszystkie trzy filary jej pracy, w tym w sytuacjach kryzysowych i post-kryzysowych; 
mając na uwadze, że solidne i stabilne partnerstwo UE-ONZ ma podstawowe znaczenie 
dla funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz odgrywa kluczową rolę dla 
znaczenia UE jako podmiotu na scenie międzynarodowej,

E. mając na uwadze, że utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) 
powinno w znacznym stopniu przyczyniać się do dalszej realizacji postanowień rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i 1820 oraz kolejnych, zarówno jeżeli chodzi o jej 
wewnętrzną strukturę, jak i zewnętrzne działania i strategie polityczne,

F. mając na uwadze, że wzmożone wysiłki, by zwalczyć terroryzm w świecie, potegują 
konieczność podejmowania zagadnienia bezpieczeństwa przy pełnym poszanowaniu praw 
człowieka;

1. kieruje do Rady następujące zalecenia:

Unia Europejska w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych

a) pogłębienia skutecznego multilateralizmu jako nadrzędnej strategicznej troski Unii i 
wzmocnienia spójności i widoczności UE jako globalnego podmiotu w ONZ, m.in. 
poprzez przesunięcie akcentu z wewnętrznych konsultacji UE w kwestiach ONZ na 
propagowanie objęcia pomocą większej skali problemów, by UE mogła pomyślnie 
rozwijać program ONZ oraz spełniać oczekiwania członków ONZ odnośnie do 
zdolności do podejmowania działania; promowania większej spójności zarówno 
miedzy systemem ONZ a stanowiskami państw członkowskich UE i krajami 
kandydującymi do niej oraz potencjalnymi kandydatami, aby zoptymalizować 
potencjał, jaki oferuje Traktat z Lizbony, mający na celu wzmocnienie 
oddziaływania UE za pośrednictwem skoordynowanego i strategicznego użycia 
różnorodnych i odrębnych punktów wjazdu (UE i państw członkowskich), 

b) przy zachowaniu swego statusu obserwatora i zgodnie z Kartą ONZ oraz 
międzyrządową naturą ONZ, wprowadzenia koniecznych dostosowań – celem 
umożliwienia nowym przedstawicielom UE skutecznego i terminowego zabierania 
głosu w kwestiach o globalnym wymiarze, przy zastosowaniu się do art. 18 i 47 TUE 
– aby UE mogła efektywnie uczestniczyć w pracach ZO ONZ w oparciu o 
wszechstronne konsultacje z państwami członkowskimi ONZ; potwierdzenia na 
nowo swego zaangażowania w to, iż ONZ zajmuje centralne miejsce polityki 
zagranicznej UE, i powtórzenie, że skuteczny udział UE w wysiłkach ONZ pozostaje 
nie tylko strategicznym priorytetem EU, ale również jest spójne z osiąganiem celów 
UE i jako takie leży w interesie całego jej członkowstwa,

UE i globalne zarządzanie
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(c) pogłębienia globalnego zarządzania oraz dążenia do osiągania zrównoważonych 
rozwiązań zagadnień dotyczących stosunków między układami-G a strukturami 
ONZ, w oparciu o które to stosunki grupy te mogłyby z korzyścią prowadzić 
tematyczne debaty i poruszać kwestie gospodarcze, pod warunkiem że ONZ 
zachowa swą nadrzędną rolę i pozostanie jedynym organem uprawnionym do 
podejmowania globalnych działań; uznania jednocześnie grup G8 i G20 za ważne 
fora definiowania reakcji w wymiarze globalnym, w które UE musi się czynnie 
włączać poprzez skoordynowane stanowiska; wsparcia inicjatywy przewodniczącego 
ZO ONZ, by organizować debaty z udziałem Zgromadzenia Ogólnego i 
przewodnictwa G20 przed i po szczytach G20, 

d) pełnego poparcia UN Women w jej roli propagowania równości płci i ochrony oraz 
upodmiotowienia kobiet, w tym w sytuacjach kryzysowych i post-kryzysowych, w 
ścisłej współpracy z innymi elementami struktury ONZ,

e) wykorzystania po raz pierwszy negocjowanego tekstu dotyczącego reformy Rady 
Bezpieczeństwa ONZ jako okazji do skoncentrowania się na zbieżnych kwestiach i 
osiągnięcia rzeczywistego postępu w zakresie wyjaśnienia zakresu kompetencji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w stosunku do innych organów ONZ, włączenia nowych 
członków stałych i niestałych – możliwie tymczasowo – by poprawić 
reprezentatywność Rady Bezpieczeństwa i zasadność jej działania, a także przeglądu 
metod pracy Rady Bezpieczeństwa; podkreślenie, że obecność UE w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ w rozszerzonym składzie pozostaje celem Unii Europejskiej;

Pokój i bezpieczeństwo

Zarządzanie kryzysowe, utrzymywanie pokoju i budowanie pokoju

f) dążenia do osiągnięcia konsensusu w sprawie bardziej operacyjnego podejścia do 
doktryny „Odpowiedzialność za ochronę” (RtoP) oraz rozwijanie takiego podejścia, 
podkreślania znaczenia między innymi RtoP dla zapobiegania konfliktom przy 
jednoczesnym zachęcaniu do wdrażania tej doktryny, m.in. poprzez podkreślenie roli 
organizacji regionalnych, jak Unia Afrykańska (UA), wzmocnienie mechanizmów 
wczesnego ostrzegania w ramach ONZ oraz precyzyjniejsze określenie roli 
odpowiednich organów ONZ; z zadowoleniem przyjmuje rezolucję Rady 
Bezpieczeństwa ONZ S/2011/95 z dnia 26 lutego 2011 r., w której wezwano rząd 
Libii do dopełnienia odpowiedzialności względem ochrony ludności, a zatem po raz 
pierwszy przywołano doktrynę RtoP w oficjalnym oświadczeniu Rady 
Bezpieczeństwa ONZ odnośnie do trwającego kryzysu,

g) propagowania bezpieczeństwa i stabilizacji za pośrednictwem budowania pokoju 
przy jednoczesnym prowadzeniu samodzielnych wysiłków w zakresie rozwoju w 
perspektywie długoterminowej i poprzez zapewnienie, iż umacnianie pokoju jest 
zarówno planowane, jak i wdrażane w ramach wszechstronnej i jednolitej strategii 
ONZ, która uwzględnia potrzeby procesu umacniania pokoju oraz przyszłe 
przeobrażenie w bardziej długoterminową strategię już na etapie planowania i 
wdrażania, na której UE opiera swe własne rozwiązania; biorąc pod uwagę, że 
stabilizacja kraju rozdartego konfliktem wymaga bardziej kompleksowego działania 
i zintegrowanego podejścia, a nie angażowania samych oddziałów, konieczny 
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potencjał należy rozplanować za pomocą strategii, która pozwoli właściwie zająć się 
przyczynami konfliktu, gdyż połowa krajów objętych operacjami pokojowymi w 
ciągu 10 lat po wyjściu sił pokojowych ponownie zostanie nimi ogarnięta;

h) rozwijania jasno określonej strategicznej wizji instrumentów zarządzania 
kryzysowego UE, co do której przede wszystkim państwa członkowskie UE muszą 
osiągnąć konsensus, 

Współpraca w zakresie zarządzania globalnymi kryzysami przez partnerstwa 

i) uznania za strategiczny priorytet UE wzmacniania partnerstw na rzecz 
międzynarodowego zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz zacieśnienia dialogu z 
innymi ważnymi podmiotami zarządzania kryzysowego, jak ONZ, NATO i UA, i z 
krajami trzecimi, jak USA, Turcja, Norwegia i Kanada; zsynchronizowania działań 
w terenie, wymiany informacji i połączenia zasobów w obszarze utrzymania i 
budowania pokoju, w tym współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego, a w 
szczególności bezpieczeństwa na morzu, oraz walki z terroryzmem na mocy prawa 
międzynarodowego; poprawy odnośnej koordynacji z międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi oraz dwustronnymi darczyńcami,  

j) określenia szerszych ram strategicznych dla partnerstwa w zakresie zarządzania 
kryzysowego między UE, UA i ONZ oraz wzmocnienia w szczególności 
trójstronnych stosunków między Radą Pokoju i Bezpieczeństwa UA, Radą 
Bezpieczeństwa ONZ a Komitetem Politycznym i Bezpieczeństwa UE, by wesprzeć 
spójność i wzajemne wsparcie wysiłków podejmowanych przez UA;  zwiększenia 
przewidywalności, zrównoważonego charakteru i elastyczności finansowania 
podejmowanych przez UA operacji pokojowych prowadzonych pod nadzorem ONZ 
; poszukiwania rozwiązań umożliwiających ściślejszą współpracę UE-UA w ich 
szczególnych obszarach operacyjnych, co usprawni potencjał wczesnego ostrzegania 
i zapobiegania konfliktom i zapewni wymianę najlepszych praktyk oraz wiedzy 
eksperckiej w obszarze zarządzania kryzysowego,

System budowania pokoju, przegląd Komisji Budowania Pokoju

k) wspierania zadań umożliwiających strukturom budowania pokoju ONZ spełnienie 
pokładanych w nich oczekiwań, które towarzyszyły ich ustanowieniu, poprzez 
przyjęcie zaleceń poczynionych na etapie przeglądu PBC, również w celu dalszej 
poprawy efektywności PBC; wspierania pojawiania się rozsądnych i kompleksowych 
struktur budowania pokoju w oparciu o partnerstwo między krajami rozwijającymi 
się a rozwiniętymi, jednocześnie zwracaniu uwagi na poprawę realizacji działań w 
terenie, zacieśnianie stosunków z międzynarodowymi instytucjami finansowymi – by 
tworzyć miejsca pracy i podejmować zagadnienia natury gospodarczej – i 
propagowanie naturalniejszych związków między procesem utrzymywania pokoju, a 
budowaniem go; propagowania bardziej uporządkowanych relacji między PBC a ZO 
ONZ, jego Radą Bezpieczeństwa a Radą Gospodarczo-Społeczną w dążeniu do 
stworzenia większej synergii między utrzymywaniem pokoju, a budowaniem go oraz 
działaniami na rzecz rozwoju w terenie, dążenia do wzmocnienia doradczej roli PBC 
w stosunku do Rady Bezpieczeństwa, przed którą PBC jest odpowiedzialne, do 
pogłębienia współpracy PBC z Biurem Pomocniczym ds. Pokoju oraz do 
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wzmocnienia więzi między organizacjami regionalnymi a międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi,

Rozbrojenie jądrowe i zakaz rozprzestrzeniania broni jądrowej, przegląd NPT, walka z 
terroryzmem

l) propagowania wdrożenia zaleceń przeglądu NPT z 2010 r., w szczególności dążenia 
do bezpieczniejszego świata dla wszystkich oraz osiągnięcia pokoju i 
bezpieczeństwa w świecie bez broni jądrowej, dalszego podnoszenia przejrzystości, 
aby wzrosło wzajemne zaufanie, by szybciej osiągnięto prawdziwy postęp w 
rozbrojeniu jądrowym, podejmowania skutecznych środków rozbrojenia jądrowego, 
które byłyby spójne z podstawowymi zasadami przejrzystości, weryfikacji i 
nieodwracalności, zachęcania państw posiadających broń jądrową do 
systematycznego składania sprawozdań z realizacji ich zobowiązań oraz 
dokonywania przeglądów wdrożenia tych zobowiązań;

m) dalszego rozwijania kanałów i mechanizmów współpracy z zewnętrznymi 
partnerami UE, zwłaszcza USA, na polu walki z terroryzmem, w szczególności w 
dążeniu do wdrożenia globalnej strategii antyterrorystycznej ONZ, poprzez udział w 
grupie G8 (Grupa Rzymska / Grupa Lyońska) oraz Grupie ds. Walki z Terroryzmem 
oraz poprzez wzmocnienie odpowiednich globalnych porozumień; nawiązania 
stosunków z tymi partnerami w efektywniejszy i bardziej uporządkowany sposób, 
zarówno na poziomie strategicznym, jak i praktycznym; wykazanie się 
przywództwem oraz dawanie przykładu za sprawą utrwalenia poszanowania 
podstawowych praw i rządów prawa jako podstawy podejścia UE do walki z 
terroryzmem;

Rozwój

(n) spełnienia zobowiązań przyjętych na szczycie MCR co do wspólnego gromadzenia 
zasobów potrzebnych do osiągnięcia do 2015 r. zakładanych poziomów, w 
szczególności poprzez spełnienie zobowiązania w sprawie oficjalnej pomocy 
rozwojowej; zdecydowanego opowiedzenia się za podniesieniem poziomu inwestycji 
finansowych, aby zrealizować cele MCR, oraz szybkiego zwiększenia i powielania 
sprawdzonych programów i strategii innowacyjnych ukierunkowanych na 
wszechstronny rozwój oraz gospodarczą i społeczną transformację,

o) koncentrowania wysiłków zmierzających do osiągnięcia MCR, w szczególności w 
regionach i krajach najbardziej zostających w tyle, zwłaszcza w krajach Afryki 
Subsaharyjskiej i krajach najsłabiej rozwiniętych (LDC), lub w krajach niestabilnych 
lub targanych konfliktami,

Prawa człowieka

Zagadnienia instytucjonalne

p) dopilnowania, aby działania ESDZ były odpowiednio zintegrowane i skoordynowane 
z innymi organami międzynarodowymi, organizacjami regionalnymi oraz z ich 
działaniami na rzecz propagowania praw człowieka; zapewnienia, że zalecenia troski 
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i priorytety poruszone w strukturach ONZ oraz w innych międzynarodowych 
instytucjach zostaną w pełni i systematycznie ujmowane we wszystkich obszarach 
polityki i instrumentach UE, a zwłaszcza w obszarze praw człowieka,

q) przygotowania się do przeglądu HRC i prowadzenia działań następczych, oraz 
aktywny w tym przeglądzie; zajęcia się kwestią zdolności HRC do rozwiązywania 
pilnych problemów obejmujących poważne przypadki łamania praw człowieka, 
poprawę jej zdolności do wdrażania istniejących międzynarodowych norm i 
standardów oraz podniesienia jej roli jako mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
zapobiegania zdolnego do priorytetowego potraktowania pierwotnych przyczyn 
naruszania praw człowieka i wyjaśnienia tych przyczyn w dążeniu do zapobieżenia 
nowym przypadkom naruszania praw człowieka oraz dalszej ich eskalacji, w tym 
poprzez udzielanie wsparcia budowaniu potencjału krajowych instytucji na rzecz 
praw człowieka; poszukiwania sposobów poprawy procedur wyboru do HRC, by 
zajęto się kwestią jakości członkowstwa w HRC; rozwijania żywotnych stosunków 
roboczych między HRC a Trzecim Komitetem, i między HRC a UNHCR,

Kwestie praw człowieka

r) kontynuowania prac w Trzecim Komitecie ZO ONZ nad znaczącą ilością rezolucji, 
w szczególności w sprawie wezwania do moratorium na wykonywanie kary śmierci, 
która otrzymała poparcie ze strony większej liczby krajów, w sprawie praw dziecka, 
w sprawie nietolerancji religijnej i zniesienia tortur, 

s) wspierania potencjału, odpowiedzialności i efektywności UN Women tak, by zespół 
ten mógł koordynować odpowiednie działania w bardziej efektywny sposób, 
ujmowania perspektywy płci w wszystkich obszarach polityki ONZ i tworzenia 
instytucjonalnej spójności/synergii;  koncentrowania wysiłków, również poprzez 
wnoszenie wkładu w poprawione strategiczne planowanie, we wdrożenie rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325, zwłaszcza jeśli chodzi obecność kobiet w 
rozmowach pokojowych, co pozwoli im na pełnienie funkcji mediatorów, 
podniesienie umiejętności i upodmiotowi je jako decydentki, oraz, najogólniej, 
stworzy połączenie między kobietami a rozwojem,

Zmiana klimatu

(t) pełnienia przywództwa w obszarze zarządzania światowym klimatem i 
międzynarodowej współpracy w dziedzinie zmian klimatu, koncentrowania się na 
silnych politycznych kontaktach z krajami trzecimi i dalsze rozwijanie dialogu z 
innymi kluczowymi podmiotami, jak Stany Zjednoczone, Rosja, wschodzącymi 
potęgami (Chiny, Brazylia, Indie) oraz krajami rozwijającymi się, z uwagi na to, że 
zmiany klimatu stały się kluczowym elementem w stosunkach międzynarodowych i 
głównym zagrożeniem dla osiągnięcia MCR; położenia solidnych podwalin pod 
kolejne spotkanie negocjacyjne, które odbędzie się w 2. połowie 2011 r. w RPA 
(COP17); współpracowania w bardziej strategiczny sposób i wykazywania się 
szybszą reakcją na potrzeby krajów trzecich;  przyczyniania się do tworzenia struktur 
instytucjonalnych cechujących się uniwersalnością, przejrzystością, 
sprawiedliwością oraz wyważoną reprezentacją zarówno krajów rozwiniętych, jak 
i rozwijających się w odpowiednich organach zarządzających;
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Zalecenia końcowe

u) rozwijania debaty na temat roli parlamentów i zgromadzeń regionalnych w 
strukturach ONZ, która ma wejść do porządku obrad 66. sesji ZO ONZ, oraz 
propagowania współdziałania rządów i parlamentów w kwestiach o globalnym 
wymiarze;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia 
wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i 
polityki bezpieczeństwa, Radzie i, tytułem informacji, Komisji.


