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NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADE

o 66. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov
(2011/2030(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh odporúčania Rade o prioritách Európskej únie na 66. zasadnutie 
Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ktorý predložil Alexander Graf 
Lambsdorff v mene skupiny ALDE (B7-0072/2010),

– so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 25. marca 2010 o 65. zasadnutí Valného 
zhromaždenia Organizácie Spojených národov1,

– so zreteľom na priority EÚ na 65. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie 
Spojených národov, ktoré Rada prijala 25. mája 20102,

– so zreteľom na nový orgán OSN pre rodovú rovnosť (orgán OSN pre rodovú rovnosť a 
posilnenie postavenia žien – OSN Ženy),

– so zreteľom na 65. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov 
(VZ OSN), najmä na jeho rezolúcie o medzinárodnej spolupráci v oblasti humanitárnej 
pomoci v prípade prírodných katastrof, od pomoci k rozvoju3, o situácii v oblasti 
ľudských práv v Iránskej islamskej republike4, o situácii v oblasti ľudských práv v 
Kórejskej ľudovodemokratickej republike5, o podpore demokratického a spravodlivého 
medzinárodného poriadku6, o podpore mieru ako nevyhnutnej podmienky plného 
uplatňovania všetkých ľudských práv všetkými7, o zlepšovaní medzinárodnej spolupráce 
v oblasti ľudských práv8, o operačných činnostiach na rozvoj systému Organizácie 
Spojených národov9, o úlohe Organizácie Spojených národov pri podpore rozvoja 
v kontexte globalizácie a vzájomnej závislosti10, o smerovaní k novému medzinárodnému 
hospodárskemu poriadku11, o spolupráci medzi Organizáciou Spojených národov, 
národnými parlamentmi a Medziparlamentnou úniou12, o Organizácii Spojených národov 
v rámci globálneho riadenia13, o smerovaní k vybudovaniu sveta bez jadrových zbraní: 
urýchlenie vykonávania záväzkov v oblasti jadrového odzbrojenia14, o preskúmaní 
štruktúry Organizácie Spojených národov na upevnenie mieru15 a o plnení sľubu: 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 4 E, 7.1.2011.
2 Rada Európskej únie 10170/10.
3 Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/65/264.
4 Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/65/226.
5 Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/65/225.
6 Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/65/223.
7 Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/65/222.
8 Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/65/218.
9 Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/65/177.
10 Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/65/168.
11 Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/65/167.
12 Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/65/123.
13 Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/65/94.
14 Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/65/59.
15 Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/65/7.
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zjednotení v záujme dosiahnutia rozvojových cieľov tisícročia16, 

– so zreteľom na návrh rezolúcie VZ OSN o účasti Európskej únie na činnosti Organizácie 
Spojených národov17,

– so zreteľom na konferenciu o preskúmaní, na ktorej sa zúčastnili strany Zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní a ktorá sa konala v roku 2010, a na preskúmania rozvojových cieľov 
tisícročia, Komisie pre upevnenie mieru a Rady pre ľudské práva,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2010 o budúcnosti strategického 
partnerstva medzi EÚ a Afrikou po s tretím samitom EÚ – Afrika18,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o konferencii o zmene klímy v 
Cancúne (COP16)19, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o desiatom výročí rezolúcie 
Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) o ženách, mieri 
a bezpečnosti20,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. novembra 2010 o civilno-vojenskej spolupráci a 
rozvoji civilno-vojenských spôsobilostí21,

– so zreteľom na článok 121 ods. 3 a článok 97 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-
0000/2011), 

A. keďže dochádza k podstatnej premene medzinárodného poriadku, ktorá pre Európsku úniu 
znamená výzvu, aby sa aktívnejšia zameriavala na súčasné a vznikajúce svetové veľmoci 
a iné dvojstranné a viacstranné partnerstvá s cieľom podporovať účinné riešenia 
problémov, ktoré ovplyvňujú občanov EÚ a všeobecne celý svet,

B. keďže EÚ by mala zohrávať aktívnu úlohu pri budovaní takej Organizácie Spojených 
národov, ktorá môže účinne prispievať ku globálnym riešeniam, mieru, bezpečnosti a 
medzinárodnému poriadku založenému na právnom štáte; keďže EÚ sa v súlade 
s článkom 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) oficiálne zaviazala k skutočnému 
multilateralizmu, v centre so silnou OSN, čo je nevyhnutné na riešenie globálnych výziev, 
ako sú zmena klímy a bezpečnosť a rozvoj pre všetkých, 

C. keďže Lisabonskou zmluvou boli vytvorené nové stále štruktúry pre vonkajšie zastúpenie 
EÚ a v dôsledku toho sa od nových predstaviteľov EÚ žiada, aby prevzali úlohy, ktoré 
v minulosti vykonávalo rotujúce predsedníctvo EÚ,

                                               
16 Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/65/1.
17 Návrh rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/64/L.67.
18 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0482.
19 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0442.
20 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0439.
21 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0419.
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D. keďže globálne partnerstvá sú nástrojom na dosiahnutie spoločne stanovených globálnych 
cieľov; keďže EÚ je najväčším svetovým poskytovateľom rozvojovej pomoci a dôležitým 
partnerom OSN v jej úsilí v rámci všetkých troch pilierov jej činnosti vrátane krízových 
situácií i situácií po skončení krízy; keďže pevné a stabilné partnerstvo EÚ – OSN je 
základom činnosti Organizácie Spojených národov a kľúčom k úlohe EÚ ako globálneho 
aktéra,

E. keďže zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) by malo významne 
prispieť k ďalšiemu vykonávaniu rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených 
národov (BR OSN) č. 1325 a 1820 a následných rezolúcií, tak prostredníctvom jej 
vnútornej štruktúry, ako aj jej vonkajších činností a politík,

F. keďže výsledkom intenzívnejšieho úsilia zameraného na boj proti terorizmu vo svete je 
zvýšená potreba zaoberať sa otázkou bezpečnosti pri plnom dodržiavaní ľudských práv,

1. predkladá Rade tieto odporúčania:

Európska únia v systéme Organizácie Spojených národov

a) podporovať účinný multilateralizmus ako prvoradý strategický záujem Únie 
a posilňovať súdržnosť a viditeľnosť EÚ ako globálneho aktéra na pôde OSN, okrem 
iného tým, že sa zmierni dôraz, ktorý sa kladie na vnútorné konzultácie EÚ 
o otázkach týkajúcich sa OSN, a pristúpi sa k podpore rozsiahlejšej pomoci 
v širokom spektre problémov, aby EÚ mohla úspešne vykonávať svoju agendu 
týkajúcu sa OSN a naplniť očakávania členov OSN, pokiaľ ide o jej schopnosť 
konať; podporovať väčšiu súdržnosť v rámci systému OSN, ako aj medzi pozíciami 
členských štátov EÚ a kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín s cieľom 
v čo najväčšej miere využiť možnosti vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy, ktoré sa 
týkajú posilnenia vplyvu EÚ koordinovaným a strategickým využívaním rôznych 
a konkrétnych vstupných bodov (v EÚ a členských štátoch),

b) s cieľom umožniť novým predstaviteľom EÚ, aby sa účinne a včas vyjadrili ku 
globálnym problémom v súlade s článkami 18 a 47 ZEÚ, prijať opatrenia potrebné 
na to, aby sa EÚ mohla účinne zapájať do činnosti VZ OSN na základe rozsiahlych 
konzultácií s členskými štátmi OSN, pričom si zachová status pozorovateľa, 
a v súlade s Chartou OSN a medzivládnym charakterom OSN; opätovne potvrdiť 
svoj záväzok, že OSN je v centre zahraničnej politiky EÚ, a zopakovať názor, že 
účinná účasť na činnosti OSN nie je len strategickou prioritou EÚ, ale je aj v súlade 
s dosahovaním cieľov OSN a ako taká i v záujme celého jej členstva,

EÚ a globálne riadenie

c) zlepšiť globálne riadenie a usilovať sa o nájdenie udržateľných riešení otázky vzťahu 
medzi G-zoskupeniami a systémom OSN, na základe ktorého by mohli tieto skupiny 
užitočným spôsobom uskutočňovať tematické diskusie a zaoberať sa hospodárskymi 
otázkami, a to za predpokladu, že OSN si zachová svoju hlavnú úlohu a i naďalej 
bude jediným legitímnym orgánom na prijatie globálnej akcie; zároveň považovať 
skupiny G-8 a G-20 za dôležité fóra na stanovenie reakcií na globálnej úrovni, ku 
ktorým musí EÚ aktívne prispievať prostredníctvom koordinovaných pozícií; 
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podporovať iniciatívu predsedu VZ OSN na organizovanie diskusií VZ 
s predsedníctvom G-20 pred konaním samitov G-20 alebo po nich,

d) plne podporovať orgán OSN Ženy v jeho úlohe presadzovať rodovú rovnosť 
a chrániť a posilňovať postavenie žien, a to aj v konfliktných situáciách a v 
situáciách po skončení krízy a v úzkej koordinácii s ostatnými zložkami systému 
OSN,

e) využiť prvý rokovací text o reforme BR OSN ako príležitosť dôkladne sa sústrediť 
na spoločné body a dosiahnuť viditeľný pokrok, pokiaľ ide o objasnenie právomocí 
BR OSN vo vzťahu k ostatným orgánom OSN, o prijímanie nových stálych 
a nestálych členov – podľa možnosti na dočasnom základe – s cieľom zlepšiť 
reprezentatívnosť a legitímnosť BR OSN a o preskúmanie pracovných metód BR 
OSN; zdôrazniť, že získanie kresla pre EÚ v rozšírenej BR OSN je naďalej cieľom 
Európskej únie,

Mier a bezpečnosť

Krízové riadenie, udržanie a upevnenie mieru

f) usilovať sa o dosiahnutie konsenzu o doktríne o zodpovednosti za ochranu a o 
vypracovanie operatívneho prístupu k nej; nabádať na vykonávanie zodpovednosti za 
ochranu, okrem iného posilňovaním úlohy regionálnych organizácií, ako je Africká 
únia (AÚ), posilňovaním mechanizmov včasného varovania v rámci OSN a lepším 
vymedzením úloh príslušných orgánov OSN, pričom sa zároveň zdôrazní dôležitosť 
tohto vykonávania z hľadiska predchádzania konfliktom; víta rezolúciu BR OSN 
S/2011/95 z 26. februára 2011, ktorou sa adresuje výzva líbyjskej vláde, aby si plnila 
zodpovednosť za ochranu svojho obyvateľstva, pričom je to vôbec po prvýkrát, čo sa 
doktrína o zodpovednosti za ochranu spomenula v oficiálnom vyhlásení BR OSN 
v súvislosti s prebiehajúcou krízou,

g) podporovať bezpečnosť a stabilizáciu upevňovaním mieru, pričom samotné 
upevňovanie mieru má prebiehať prostredníctvom dlhodobejšieho úsilia v oblasti 
rozvoja, a zabezpečením toho, aby sa udržiavanie mieru plánovalo a vykonávalo 
v rámci rozsiahlej jednotnej stratégie OSN, ktorá včas zohľadňuje potreby v oblasti 
upevnenia mieru a budúci prechod k dlhodobejšej stratégii v štádiu plánovania a 
vykonávania a na základe ktorej EÚ prijíma svoje vlastné opatrenia; keďže 
stabilizácia konfliktom zmietanej krajiny si vyžaduje komplexnejšiu akciu 
a integrovaný prístup, a nielen nasadenie vojenských jednotiek, potrebné kapacity by 
mali byť organizované prostredníctvom takejto stratégie s cieľom primerane riešiť 
pôvodné príčiny konfliktu, keďže polovica z krajín, v ktorých prebiehajú operácie na 
udržanie mieru, skĺznu späť do konfliktu v priebehu 10 rokov po odchode mierových 
jednotiek,

h) vypracovať jasnejšie definovanú strategickú víziu týkajúcu sa nástrojov krízového 
riadenia EÚ, v súvislosti s ktorou je v prvom rade potrebné dosiahnuť konsenzus 
medzi členskými štátmi EÚ;

Globálna spolupráca v oblasti krízového riadenia v rámci partnerstiev 



PR\860137SK.doc 7/9 PE460.818v01-00

SK

i) považovať ju za strategickú prioritu EÚ s cieľom posilniť medzinárodné partnerstvá 
v oblasti krízového riadenia a zlepšiť dialóg s ostatnými významnými aktérmi 
krízového riadenia, ako sú OSN, NATO, AÚ a tretie krajiny, napríklad USA, 
Turecko, Nórsko a Kanada; zladiť opatrenia priamo na mieste, vymieňať si 
informácie a zhromažďovať zdroje v oblasti udržiavania a upevňovania mieru 
vrátane spolupráce týkajúcej sa krízového riadenia, a najmä námornej bezpečnosti 
a boja proti terorizmu podľa medzinárodného práva; v tejto súvislosti zlepšiť 
koordináciu s medzinárodnými finančnými inštitúciami a bilaterálnymi darcami,

j) vytvoriť širší strategický rámec pre partnerstvo v oblasti krízového riadenia medzi 
EÚ, AÚ a OSN, a najmä posilniť trojstranný vzťah medzi Mierovou a bezpečnostnou 
radou AÚ, BR OSN a Politickým a bezpečnostným výborom EÚ s cieľom napomôcť 
zabezpečenie súdržnosti a vzájomného zintenzívnenia úsilia na podporu AÚ; zlepšiť 
predvídateľnosť, udržateľnosť a pružnosť financovania mierových operácií 
s mandátom OSN, ktoré vykonáva AÚ; hľadať riešenia, ktoré sú predpokladom užšej 
spolupráce medzi EÚ a AÚ v konkrétnych oblastiach ich činnosti a tým zlepšiť 
kapacity včasného varovania a predchádzania konfliktom a prispieť k výmenám 
najlepších postupov a odborných poznatkov v oblasti krízového riadenia,

Štruktúra upevnenia mieru, preskúmanie Komisie pre upevnenie mieru

k) poskytnúť pomoc pri vykonávaní úlohy, ktorou je umožniť, aby štruktúra OSN v 
oblasti upevnenia mieru splnila očakávania, ktoré sprevádzali jej vytvorenie, a to 
predložením odporúčaní vyplývajúcich z procesu preskúmania Komisie pre 
upevnenie mieru, aj v záujme ďalšieho zlepšovania účinnosti Komisie pre upevnenie 
mieru; podporiť vytvorenie stabilnej globálnej štruktúry na upevnenie mieru na 
základe partnerstva medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami, pričom osobitná 
pozornosť sa venuje zlepšeniu činnosti priamo na mieste, posilňovaniu vzťahov s 
medzinárodnými finančnými inštitúciami v záujme vytvorenia pracovných miest a 
riešenia hospodárskych problémov a podpore užšieho vzťahu medzi udržiavaním a 
upevňovaním mieru; podporovať štruktúrovanejší vzťah medzi Komisiou pre 
upevnenie mieru a VZ OSN, BR OSN a Hospodárskym a sociálnym výborom, aby sa 
zabezpečila väčšia súčinnosť medzi udržiavaním a upevňovaním mieru 
a rozvojovými opatreniami priamo na mieste; hľadať spôsoby, ktorými možno 
posilniť poradnú úlohu Komisie pre upevnenie mieru voči BR OSN, ktorej sa 
zodpovedá, zlepšiť spoluprácu Komisie pre upevnenie mieru s Úradom pre podporu 
upevnenia mieru a posilniť väzby s regionálnymi organizáciami a medzinárodnými 
finančnými inštitúciami,

Jadrové odzbrojenie a nešírenie jadrových zbraní, preskúmanie Zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní, boj proti terorizmu

l) podporovať vykonávanie odporúčaní vyplývajúcich z preskúmania Zmluvy 
o nešírení jadrových zbraní z roku 2010, najmä však vyvíjať úsilie o vybudovanie 
bezpečnejšieho sveta pre všetkých a dosiahnuť mier a bezpečnosť vo svete bez 
jadrových zbraní, ešte viac zlepšiť transparentnosť v záujme zvýšenia vzájomnej
dôvery, dosiahnuť rýchlejší skutočný pokrok smerom k jadrovému odzbrojeniu, 
prijať účinné opatrenia v oblasti jadrového odzbrojenia, ktoré sú v súlade so 
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základnými zásadami transparentnosti, overovania a nezvratnosti, nabádať štáty, 
ktoré vlastnia jadrové zbrane, aby pravidelne informovali o vykonávaní svojich 
záväzkov, a preskúmať toto vykonávanie,

m) ďalej rozvíjať spôsoby a mechanizmy spolupráce s vonkajšími partnermi EÚ, najmä 
s USA, v oblasti boja proti terorizmu, predovšetkým s cieľom vykonávať globálnu 
stratégiu OSN v oblasti boja proti terorizmu prostredníctvom účasti v rímskej a 
lyonskej skupine G-8 a akčnej skupine na boj proti terorizmu a posilnením 
príslušných globálnych dohôd; účinnejšie a štruktúrovanejšie komunikovať s týmito 
partnermi na strategickej, ako aj praktickej úrovni; prejaviť vedúce postavenie a ísť 
príkladom, pokiaľ ide o upevnenie úcty k základným právam a právnemu štátu, čo je 
základom prístupu EÚ k boju proti terorizmu,

Rozvoj

n) splniť sľuby dané na samite o rozvojových cieľoch tisícročia, čo sa týka 
zhromažďovania zdrojov potrebných na splnenie cieľov do roku 2015, a to najmä 
tým, že sa dodržia záväzky EÚ týkajúce sa oficiálnej rozvojovej pomoci; rozhodne 
podporovať zvýšenie úrovne finančných investícií v záujme splnenia rozvojových 
cieľov tisícročia a urýchlene rozšíriť a zopakovať osvedčené inovatívne programy 
a politiky zamerané na celkový rozvoj a hospodársku a sociálnu transformáciu,

o) sústrediť sa na dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia týkajúcich sa najmä najviac 
zaostávajúcich regiónov a krajín, predovšetkým krajín subsaharskej Afriky 
a najmenej rozvinutých krajín, a nestabilných alebo konfliktami zmietaných krajín,

Ľudské práva

Inštitucionálne otázky

p) zabezpečiť, aby ESVČ bola riadne prepojená a koordinovaná s ostatnými 
medzinárodnými orgánmi, regionálnymi organizáciami a ich činnosťou v oblasti 
presadzovania ľudských práv; zabezpečiť, aby odporúčania, obavy a priority 
vyjadrené v rámci systému OSN a ostatných medzinárodných inštitúcií boli v plnej 
miere a systematicky začlenené do všetkých politických oblastí a nástrojov EÚ, a 
najmä do oblasti ľudských práv,

q) pripraviť sa na preskúmanie Rady pre ľudské práva a opatrenia v nadväznosti na toto 
preskúmanie a aktívne sa do neho zapojiť; venovať pozornosť schopnosti Rady pre 
ľudské práva, pokiaľ ide o riešenie naliehavých situácií týkajúcich sa závažného 
porušovania ľudských práv, zlepšiť jej kapacitu dodržiavania platných 
medzinárodných noriem a pravidiel a posilniť jej úlohu ako mechanizmu včasného 
varovania a preventívneho mechanizmu, ktorý dokáže venovať prioritnú pozornosť 
pôvodným príčinám porušovania ľudských práv a riešiť ich, aby sa zamedzilo 
novému alebo ďalšiemu vyhroteniu porušovania ľudských práv, a to aj podporou 
budovania kapacít vnútroštátnych inštitúcií v oblasti ľudských práv;  hľadať spôsoby, 
ako možno zlepšiť volebné postupy Rady pre ľudské práva, s cieľom riešiť problém 
kvality členstva v Rade pre ľudské práva; rozvíjať funkčný pracovný vzťah medzi 
Radou pre ľudské práva a Tretím výborom a medzi Radou pre ľudské práva a 
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Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov,

Ľudské práva

r) pokračovať vo svojom úsilí v Treťom výbore VZ OSN v súvislosti s vysokým 
počtom rezolúcií, najmä o výzve na moratórium na uplatňovanie trestu smrti, ktorej 
sa dostalo podpory od viacerých krajín, o právach dieťaťa, o náboženskej 
neznášanlivosti a o odstránení mučenia,

s) podporovať kapacitu, zodpovednosť a účinnosť orgánu OSN Ženy, aby mohol 
účinnejšie koordinovať príslušné činnosti s cieľom začleniť rodové hľadisko do 
všetkých politík OSN a zabezpečiť inštitucionálnu súdržnosť/súčinnosť; sústrediť 
úsilie – a to aj v podobe príspevku k zlepšenému strategickému plánovaniu – na 
vykonávanie rezolúcie BR OSN 1325, najmä pokiaľ ide o účasť žien na mierových 
rokovaniach, čo pre ne bude znamenať možnosť stať sa mediátorom, zlepšenie ich 
zručností a posilnenie ich postavenia ako rozhodovacích subjektov a vo všeobecnosti 
i prepojenie medzi problematikou žien a oblasťou rozvoja,

Zmena klímy

t) uplatňovať vedúce postavenie v oblasti globálneho riadenia klímy a medzinárodnej 
spolupráce v oblasti zmeny klímy, zamerať sa na pevné politické záväzky v 
súvislosti s tretími krajinami a ešte viac rozvíjať dialóg s ostatnými kľúčovými 
aktérmi, ako sú Spojené štáty americké, Rusko, rozvíjajúce sa veľmoci (Čína, 
Brazília, India) a rozvojové krajiny, keďže zmena klímy sa stala kľúčovým prvkom 
medzinárodných vzťahov a vážnou hrozbou pre dosiahnutie rozvojových cieľov 
tisícročia; stanoviť pevný základ pre rokovania v súvislosti s najbližšou schôdzou, 
ktoré sa uskutočnia ku koncu roku 2011 v Južnej Afrike (COP 17); spolupracovať 
strategickejším spôsobom a vnímavejšie reagovať na potreby tretích krajín; prispieť 
k inštitucionálnej štruktúre, ktorá je inkluzívna, transparentná, spravodlivá 
a poskytuje vyvážené zastúpenie rozvinutých a rozvojových krajín v príslušných 
správnych orgánoch, 

Záverečné odporúčania

u) podporovať diskusiu o úlohe parlamentov a regionálnych zhromaždení v rámci 
systému OSN, v súvislosti s ktorou sa očakáva, že bude súčasťou agendy 66.
zasadnutia VZ OSN, a presadzovať interakciu medzi vládami a parlamentmi 
o globálnych problémoch;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade
a pre informáciu Komisii.


