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PROPUNERE DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 
ADRESATĂ CONSILIULUI

referitoare la cea de-a 66-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite
(2011/2030(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de recomandare adresată Consiliului de Alexander Graf 
Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, privind prioritățile Uniunii Europene pentru cea 
de a 66-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (B7-0072/2010),

– având în vedere recomandarea sa din 25 martie 2010 adresată Consiliului privind cea de-a 
65-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite1,

– având în vedere prioritățile Uniunii Europene pentru cea de a 65-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor Unite, adoptată de Consiliu la 25 mai 20102,

– având în vedere noul Organism ONU pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 
(Organismul ONU pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și emanciparea 
femeilor – ONU FEMEI),

– având în vedere cea de-a 65-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite 
(AGONU), în special rezoluțiile organizației referitoare la „Cooperarea internațională 
privind ajutorul umanitar în cazul dezastrelor naturale, de la ajutor umanitar la 
dezvoltare”3, „Situația drepturilor omului în Republica Islamică Iran”4, „Situația 
drepturilor omului în Republica Populară Democrată Coreeană”5, „Promovarea unei 
ordini internaționale democratice și echitabile”6, „Promovarea păcii ca cerință esențială 
pentru ca toți să se bucure pe deplin de toate drepturile omului”7, „Consolidarea cooperării 
internaționale în domeniul drepturilor omului”8, „Activități operaționale pentru 
dezvoltarea sistemului Organizației Națiunilor Unite”9, „Rolul Organizației Națiunilor 
Unite în promovarea dezvoltării în contextul globalizării și al interdependenței”’10, „Către 
o nouă ordine economică internațională”11, „Cooperarea dintre Organizația Națiunilor 
Unite, parlamentele naționale și Uniunea Interparlamentară”12, „Organizația Națiunilor 
Unite în guvernanța globală”13, „Către o lume fără arme nucleare: accelerarea punerii în 
practică a angajamentelor de dezarmare nucleară”14, „Revizuirea arhitecturii de 

                                               
1 JO C 4 E, 7.1.2011.
2 Consiliul Uniunii Europene 10170/10.
3 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/65/264.
4 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/65/226.
5 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/65/225.
6 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/65/223.
7 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/65/222.
8 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/65/218.
9 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/65/177.
10 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/65/168.
11 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/65/167.
12 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/65/123.
13 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/65/94.
14 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/65/59.
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consolidare a păcii a Organizației Națiunilor Unite”1, și „Păstrarea promisiunii: uniți 
pentru atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului”2, 

– având în vedere proiectul de rezoluție al AGONU privind „Participarea Uniunii Europene 
la activitățile Organizației Națiunilor Unite”3,

– având în vedere Conferința de revizuire din 2010 a părților la Tratatul de neproliferare a 
armelor nucleare (TNP) și revizuirea ODM-urilor, Comisia pentru consolidarea păcii 
(CCP) și Consiliul pentru drepturile omului (CDO),

– având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2010 referitoare la viitorul Parteneriatului 
strategic UE-Africa în urma celui de-al treilea summit UE-Africa4,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la Conferința privind 
schimbările climatice de la Cancun (COP 16)5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la cea de-a zecea 
aniversare a Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor 
Unite privind femeile, pacea și securitatea6,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 noiembrie 2010 referitoare la cooperarea civilo-
militară și dezvoltarea unor capacități civilo-militare7,

– având în vedere articolul 121 alineatul (3) și articolul 97 din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru 
dezvoltare (A7-0000/2011), 

A. întrucât au loc transformări substanțiale ale ordinii mondiale, care determină Uniunea 
Europeană să se angajeze mai activ împreună cu puterile mondiale actuale și emergente, 
precum și cu alți partenerii bilaterali și multilaterali, în vederea promovării unor soluții 
eficiente la problemele care afectează atât cetățenii europeni, cât și întreaga omenire;

B. întrucât UE ar trebui să joace un rol proactiv în construirea unei Organizații a Națiunilor 
Unite care contribuie în mod eficient la soluțiile globale, la pace și securitate și la o ordine 
mondială bazată pe statul de drept; întrucât, în conformitate cu articolul 21 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE), UE este angajată în mod formal la un multilateralism 
eficient având în centru o Organizație a Națiunilor Unite puternică, care este esențială 
pentru a aborda provocările globale, cum ar fi schimbările climatice și securitatea și 
dezvoltarea la nivel mondial;

                                               
1 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/65/7.
2 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/65/1.
3 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/64/L.67.
4 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0482.
5 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0442.
6 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0439.
7 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0419.
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C. întrucât Tratatul de la Lisabona a creat noi structuri permanente pentru reprezentarea 
externă a UE și, prin urmare, noilor reprezentanți ai UE li se solicită să preia funcțiile 
îndeplinite anterior de președinția asigurată prin rotație a UE;

D. întrucât parteneriatele mondiale sunt esențiale pentru realizarea obiectivelor mondiale 
identificate în comun; întrucât UE este cel mai mare furnizor mondial de ajutor pentru 
dezvoltare și un partener principal al Organizației Națiunilor Unite în eforturile acesteia la 
nivelul celor trei piloni ai activității sale, inclusiv în situații de criză și post-criză; întrucât 
un parteneriat solid și stabil UE-ONU este esențial pentru activitatea Organizației 
Națiunilor Unite și un factor-cheie pentru rolul UE ca actor mondial;

E. întrucât înființarea Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) ar trebui să 
contribuie în mod semnificativ la punerea în aplicare în continuare a Rezoluțiilor 1325 și 
1820 și a rezoluțiilor ulterioare ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor 
Unite (CSONU) atât prin intermediul structurii sale interne, cât și prin acțiunile și 
politicile sale externe;

F. întrucât eforturile consolidate de combatere a terorismului au accentuat necesitatea de a 
aborda securitatea, respectând în același timp pe deplin drepturile omului,

1. adresează Consiliului recomandările următoare:

Uniunea Europeană în sistemul Organizației Națiunilor Unite

(a) să sporească multilateralismul eficient ca preocupare strategică imperativă a Uniunii 
și să consolideze coerența și vizibilitatea UE în calitate de actor global în cadrul 
ONU, printre altele, micșorând accentul pus pe consultările interne ale UE cu privire 
la problemele ONU și trecând la promovarea unei extinderi mai mari în ceea ce 
privește o gamă largă de aspecte, astfel încât UE să poată urmări cu succes 
programul ONU și să satisfacă așteptările membrilor ONU în ceea ce privește 
abilitatea sa de a acționa; să promoveze o coeziune mai mare atât în cadrul sistemului 
ONU, cât și între pozițiile statelor membre ale UE și țările candidate și potențial 
candidate, astfel încât să maximizeze potențialul oferit de Tratatul de la Lisabona 
pentru a consolida impactul UE, utilizând în mod coordonat și strategic punctele sale 
de acces numeroase și diferite (ale UE și ale statelor membre);

(b) păstrând în același timp statutul său de observator și în conformitate cu Carta ONU și 
cu natura interguvernamentală a ONU, să ia măsurile necesare – pentru a permite 
noilor reprezentanți ai UE să discute în mod eficient și oportun problemele mondiale, 
respectând articolele 18 și 47 din TUE –, astfel încât UE să poată participa eficient la 
activitatea AGONU pe baza unor consultări cuprinzătoare cu statele membre ale 
ONU; să își reconfirme angajamentul său că ONU se află în centrul politicii externe 
a UE și să reitereze ideea că participarea sa eficientă la activitatea ONU nu este 
numai o prioritate strategică a UE, ci este, de asemenea, în concordanță cu atingerea 
obiectivelor ONU și, ca atare, este în beneficiul tuturor membrilor săi;

UE și guvernanța globală

(c) să consolideze guvernanța globală și să caute soluții durabile la problema 
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reprezentată de relația dintre formațiunile G și sistemul ONU pe baza cărora 
dezbaterilor tematice și dimensiunea economică pot fi acoperite în mod util de aceste 
grupuri, cu condiția ca ONU să își păstreze rolul său central și să rămână singurul 
organism legitim de acțiune la nivel mondial; în același timp, să ia în considerare G8 
și G20 ca foruri importante pentru definirea soluțiilor globale la care UE trebuie să 
contribuie în mod activ prin intermediul pozițiilor coordonate; să sprijine inițiativa 
președintelui AGONU de a organiza dezbateri ale Adunării Generale cu președinția 
G20 înainte și după summiturile G20;

(d) să sprijine pe deplin ONU FEMEI în rolul său de a promova egalitatea de șanse între 
femei și bărbați și emanciparea femeilor, inclusiv în situații de conflict și post-criză, 
lucrând în strânsă cooperare cu alte părți ale sistemului ONU;

(e) să utilizeze primul text de negociere privind reforma CSONU, ca o posibilitate de a 
se concentra într-un mod cuprinzător asupra punctelor de convergență și de a 
înregistra un progres tangibil în legătură cu clarificarea competențelor CSONU în 
relație cu alte organisme ONU, precum și de a include noi membri permanenți și 
nepermanenți – posibil cu caracter temporar – pentru a ameliora reprezentativitatea și 
legitimitatea CSONU și pentru a reexamina metodele de lucru ale CSONU; să 
sublinieze faptul că un loc pentru UE în cadrul CSONU lărgit rămâne un obiectiv al 
Uniunii Europene;

Pacea și securitatea

Gestionarea crizelor, menținerea și consolidarea păcii

(f) să depună eforturi pentru a obține un consens și pentru a dezvolta o abordare mai 
operațională față de doctrina „Responsabilitatea de a proteja”; subliniind importanța 
sa în prevenirea conflictelor, să încurajeze punerea în aplicare a responsabilității de a 
proteja, printre altele, prin consolidarea rolului organizațiilor regionale, cum ar fi 
Uniunea Africană (UA), prin consolidarea mecanismelor de avertizare timpurie în 
cadrul ONU și printr-o definire mai exactă a rolurilor organismelor relevante ale 
ONU; salută Rezoluția CSONU S/2011/95 din 26 februarie 2011, care invită 
Guvernul Libiei să respecte responsabilitatea de a-și proteja populația, aceasta fiind 
prima dată când doctrina „Responsabilitatea de a proteja” a fost menționată într-o 
declarație oficială a CSONU făcând referire la o criză în curs;

(g) să promoveze securitatea și stabilizarea prin consolidarea păcii, abordând în același 
timp consolidarea păcii în sine prin eforturi de dezvoltare pe termen mai lung și 
asigurând faptul că menținerea păcii este atât planificată, cât și pusă în aplicare în 
cadrul unei strategii unice globale a ONU care ia în considerare nevoile de 
consolidare a păcii și viitoarea tranziție către o strategie pe termen mai lung încă de 
la începutul etapelor de planificare și de punere în aplicare și pe care UE își bazează 
propriile măsuri; luând în considerare stabilizarea unei țări aflată în conflict, este 
nevoie de acțiuni mai complexe și de o abordare integrată, și nu de armată, 
capacitățile necesare ar trebui să fie organizate prin intermediul unei astfel de 
strategii cu scopul de a aborda în mod adecvat cauzele profunde ale conflictului, 
având în vedere faptul că jumătate din țările în care se desfășoară operațiuni de 
menținere a păcii ajung în situații de conflict în 10 ani de la părăsirea teritoriului de 
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către forțele de menținere a păcii;

(h) să dezvolte o viziune strategică definită în mod clar a instrumentelor UE de 
gestionare a crizelor în privința căreia ar trebui să se ajungă în primul rând la un 
consens între statele membre ale UE;

Cooperarea în cazul gestionării crizei globale în cadrul parteneriatelor 

(i) să considere acest aspect drept o prioritate strategică a UE cu scopul de a consolida 
parteneriatele internaționale de gestionare a crizelor și de a încuraja dialogul cu alți 
actori principali implicați în gestionarea crizelor, cum ar fi ONU, NATO, UA, 
precum și cu țările terțe, precum SUA, Turcia, Norvegia și Canada; să sincronizeze 
acțiunile pe teren, să facă schimb de informații și de resurse financiare în domeniul 
menținerii și consolidării păcii, inclusiv în domeniul cooperării privind gestionarea 
crizelor și, în special, în ceea ce privește securitatea maritimă și lupta împotriva 
terorismului în conformitate cu dreptul internațional; să îmbunătățească, în acest 
sens, coordonarea cu instituțiile financiare internaționale (IFI) și cu donatorii 
bilaterali;

(j) să creeze un cadru strategic mai larg pentru parteneriatul de gestionare a crizelor 
între UE, UA și ONU și să consolideze, în special, o relație triunghiulară între UA 
pentru pace și Consiliul de Securitate, CSONU, și Comitetul politic și de securitate al 
UE, cu scopul de a contribui la garantarea coerenței și a consolidării reciproce a 
eforturilor de sprijinire a UA; să consolideze predictibilitatea, durabilitatea și 
flexibilitatea finanțării operațiunilor de pace mandatate de ONU și întreprinse de UA; 
să caute soluții care să facă posibilă cooperarea mai strânsă UE-UA în zonele sale 
operaționale specifice prin îmbunătățirea capacităților de avertizare timpurie și de 
prevenire a conflictelor și a schimburilor de bune practici și de expertiză în domeniul 
gestionării crizelor;

Arhitectura de consolidare a păcii, revizuirea Comisiei pentru consolidarea păcii

(k) să contribuie la sarcina de a permite arhitecturii de consolidare a păcii a ONU să fie 
conformă cu așteptările care au însoțit crearea sa, preluând recomandările procesului 
de revizuire a CCP cu scopul de a îmbunătăți, de asemenea, în continuare eficiența 
CCP; să sprijine crearea unei arhitecturi globale sănătoase de consolidare a păcii pe 
baza unui parteneriat între țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate, acordând în 
același timp o atenție deosebită îmbunătățirii realizării acesteia pe teren, consolidării 
relațiilor cu IFI – cu scopul de a crea locuri de muncă și pentru a aborda problemele 
economice – și promovării unei relații mai consolidate între menținerea și 
consolidarea păcii; să promoveze o relație mai structurată între CCP și AGONU, 
CSONU și Consiliul Economic și Social în vederea creării unei sinergii mai mari 
între menținerea și consolidarea păcii și a unor acțiuni de dezvoltare pe teren; să 
caute modalități pentru a consolida rolul consultativ al CCP față de CSONU, în fața 
căruia este responsabil, pentru a îmbunătăți cooperarea CCP cu Biroul de Sprijin 
pentru Consolidarea Păcii (BPCP) și legăturile cu organizațiile regionale și IFI;

Dezarmarea nucleară și neproliferarea, revizuirea TNP, lupta împotriva terorismului
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(l) să promoveze punerea în aplicare a recomandărilor din anul 2010 de revizuire a 
TNP, în special să asigure o lume mai sigură pentru toți și să obțină pace și securitate 
într-o lume fără arme nucleare, să consolideze în continuare transparența pentru a 
spori încrederea reciprocă, să obțină mai rapid un progres real în ceea ce privește 
dezarmarea nucleară, să ia măsuri eficiente de dezarmare nucleară care să fie în 
concordanță cu principiul fundamental al transparenței, al verificării și al 
ireversibilității, să încurajeze statele care dețin arme nucleare să prezinte periodic 
rapoarte cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor lor și să revizuiască 
punerea în aplicare a acestora;

(m) să dezvolte în continuare canalele și mecanismele de cooperare cu partenerii externi 
ai UE, în special SUA, în domeniul combaterii terorismului mai ales în vederea 
punerii în aplicare a strategiei globale împotriva terorismului a ONU, participând la 
Grupul Roma/Lyons și Grupul de acțiune împotriva terorismului ale G8 și 
consolidând acordurile globale relevante; să acționeze alături de acești parteneri într-
un mod mai eficient și într-un mod mai structurat atât la nivel strategic, cât și la nivel 
practic; să dovedească un spirit de lider și să stabilească un exemplu prin 
consolidarea respectării drepturilor fundamentale și a statului de drept ca nucleu al 
abordării UE de combatere a terorismului;

Dezvoltare

(n) să respecte angajamentele asumate la summitul ODM în ceea ce privește strângerea 
resurselor necesare pentru a atinge obiectivele până în anul 2015, în special prin 
respectarea angajamentelor asumate de UE privind ajutorul oficial pentru dezvoltare; 
să promoveze ferm o creștere a nivelului de investiții financiare pentru a atinge 
obiectivele ODM și să crească rapid numărul și să reproducă programe și politici 
care s-au dovedit a fi inovatoare și care vizează dezvoltarea generală și transformarea 
economică și socială;

(o) să își concentreze eforturile de a atinge ODM-urile în special în regiunile și țările 
nedezvoltate, mai ales țările din Africa Subsahariană și țările cel mai puțin 
dezvoltate, precum și țările vulnerabile sau afectate de conflicte;

Drepturile omului

Aspecte instituționale

(p) să garanteze că SEAE este bine integrat și coordonat cu alte organisme 
internaționale, organizații regionale și cu activitatea acestora de promovare a 
drepturilor omului; să garanteze că recomandările preocupările și prioritățile 
exprimate în cadrul sistemului ONU și al altor instituții internaționale sunt pe deplin 
și sistematic integrate în toate domeniile de politică și în toate instrumentele UE, mai 
ales în domeniul drepturilor omului;

(q) să pregătească și să participe în mod activ la revizuirea CDO și la continuarea acestei 
revizuiri; să abordeze abilitatea CDO de a rezolva situațiile urgente referitoare la 
încălcările grave ale drepturilor omului, să își îmbunătățească capacitatea de a pune 
în aplicare normele și standardele internaționale existente și să consolideze rolul 
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acestuia ca mecanism de alertare timpurie și de prevenire capabil să prioritizeze și să 
abordeze cauzele de bază ale încălcării drepturilor omului cu scopul de a preveni 
extinderea acestor încălcări, inclusiv prin acordarea sprijinului său pentru 
consolidarea capacităților instituțiilor drepturilor omului; să caute modalități de 
îmbunătățire a procedurilor privind alegerile în cadrul CDO cu scopul de a aborda 
aspectele referitoare la calitatea membrilor CDO; să dezvolte o relație de lucru 
viabilă între CDO și cel de al treilea comitet și între CDO și ICNUR;

Aspecte legate de drepturile omului

(r) să continue eforturile sale în cadrul celui de al treilea comitet al AGONU privind 
numeroase rezoluții, în special cu privire la apelul pentru un moratoriu privind 
folosirea pedepsei cu moartea care a primit sprijin din partea mai multor țări, privind 
drepturile copilului, intoleranța religioasă și abolirea torturii;

(s) să sprijine capacitatea, responsabilitatea și eficiența ONU FEMEI, astfel încât să 
poată coordona activitățile relevante într-un mod mai eficient, să includă o 
perspectivă de gen în toate politicile ONU și să creeze coerență/sinergie 
instituțională; să își concentreze eforturile, contribuind, de asemenea, la 
îmbunătățirea planificării strategice privind punerea în aplicare a Rezoluției 1325 a 
CSONU în special în ceea ce privește prezența femeilor în discuțiile despre pace, 
astfel permițându-le acestora să devină mediatori, perfecționând competențele 
acestora și oferindu-le posibilitatea să ia decizii și, în general, creând o legătură între 
femei și dezvoltare;

Schimbările climatice

(t) să își exercite autoritatea în domeniul guvernanței climatice globale și al cooperării 
internaționale în materie de schimbări climatice, să se concentreze asupra 
angajamentului politic puternic cu țările terțe și să dezvolte în continuare un dialog 
cu alți actori-cheie, cum ar fi Statele Unite ale Americii, Rusia, puterile emergente 
(China, Brazilia, India) și țările în curs de dezvoltare, având în vedere faptul că 
schimbările climatice au devenit un element-cheie al relațiilor internaționale și o 
amenințare majoră pentru atingerea ODM-urilor; să stabilească baze solide pentru 
viitoarele negocieri care vor avea loc la sfârșitul anului 2011 în Africa de Sud 
(COP 17); să coopereze într-un mod mai strategic și să fie mai receptiv la nevoile 
țărilor terțe; să contribuie la o arhitectură instituțională care este incluzivă, 
transparentă, echitabilă și care prevede o reprezentare echilibrată atât a țărilor 
dezvoltate, cât și a țărilor în curs de dezvoltare privind organismele relevante de 
guvernare;

Recomandări finale

(u) să încurajeze o dezbatere pe tema rolului parlamentelor și a adunărilor regionale în 
sistemul ONU care va figura probabil pe ordinea de zi a celei de-a 66-a sesiune a 
AGONU și să promoveze interacțiunea dintre guverne și parlamente cu privire la 
problemele globale;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Vicepreședintelui 
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Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 
Consiliului, precum și, pentru informare, Comisiei.


