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PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA SVETU

o 66. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov
(2011/2030(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga priporočila Svetu, ki ga predlaga Alexander grof Lambsdorffski 
v imenu skupine ALDE o prednostnih nalogah Evropske unije za 66. zasedanje generalne 
skupščine Združenih narodov (B7-0072/2010),

– ob upoštevanju svojih priporočilo Svetu z dne 25. marca 2010 o 65. zasedanju generalne 
skupščine Združenih narodov1,

– ob upoštevanju prednostnih nalog EU za 65. zasedanje generalne skupščine Združenih 
narodov, ki jih je Svet sprejel 25. maja 20102,

– ob upoštevanju novega telesa Združenih narodov za enakopravnost spolov (Telo ZN za 
enakopravnost spolov in opolnomočenje žensk – Ženske ZN),

– ob upoštevanju 65. zasedanja generalne skupščine Združenih narodov, zlasti njenih 
resolucij: Mednarodno sodelovanje na področju humanitarne pomoči  v primeru naravnih 
nesreč, od pomoči do razvoja3, Položaj človekovih pravic v Islamski republiki Iran4, 
Položaj človekovih pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji5, Spodbujanje 
demokratične in pravične mednarodne ureditve6, Krepitev miru kot bistvenega pogoja za 
popolno uveljavljanje vseh človekovih pravic za vse7, Krepitev mednarodnega 
sodelovanja na področju človekovih pravic8, Operativne dejavnosti za razvoj sistema ZN9, 
Vloga ZN pri krepitvi razvoja v luči globalizacije in soodvisnosti10, Novi mednarodni 
ekonomski ureditvi naproti11, Sodelovanje med Združenimi narodi, nacionalnimi 
parlamenti in Medparlamentarno unijo12, Združeni narodi pri upravljanju na svetovni 
ravni13, Svetu brez jedrskega orožja naproti: pospešeno izvajanje zavez jedrskega 
razoroževanja14, Pregled načrta ZN za izgradnjo miru15 in Izpolnitev obljube: združeni za 
uresničitev razvojnih ciljev tisočletja16, 

                                               
1 UL C 4 E, 7.1.2011.
2 Svet Evropske unije (10170/10).
3 Resolucija generalne skupščine ZN A/RES/65/264.
4 Resolucija generalne skupščine ZN A/RES/65/226.
5 Resolucija generalne skupščine ZN A/RES/65/225.
6 Resolucija generalne skupščine ZN A/RES/65/223.
7 Resolucija generalne skupščine ZN A/RES/65/222.
8 Resolucija generalne skupščine ZN A/RES/65/218.
9 Resolucija generalne skupščine ZN A/RES/65/177.
10 Resolucija generalne skupščine ZN A/RES/65/168.
11 Resolucija generalne skupščine ZN A/RES/65/167.
12 Resolucija generalne skupščine ZN A/RES/65/123.
13 Resolucija generalne skupščine ZN A/RES/65/94.
14 Resolucija generalne skupščine ZN A/RES/65/59.
15 Resolucija generalne skupščine ZN A/RES/65/7.
16 Resolucija generalne skupščine ZN A/RES/65/1.
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– ob upoštevanju osnutka resolucije generalne skupščine ZN o sodelovanju Evropske unije 
pri delu Združenih narodov1,

– ob upoštevanju revizijske konference pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja 
iz leta 2010, pregledov razvojnih ciljev tisočletja ter revizij Komisije za izgradnjo miru in 
Sveta za človekove pravice,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2010 o prihodnosti strateškega 
partnerstva med EU in Afriko po tretjem vrhunskem srečanju EU-Afrika2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o konferenci o podnebnih 
spremembah v Cancunu (COP16)3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o 10. obletnici resolucije 
Varnostnega sveta OZN št. 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. novembra 2010 o civilno-vojaškem sodelovanju 
in razvoju civilno-vojaških zmogljivosti5,

– ob upoštevanju členov 121(3) in 97 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za razvoj 
(A7-0000/2011),

A. ker poteka pomembno preoblikovanje mednarodnega reda, ki od Evropske unije zahteva, 
da dejavneje sodeluje z zdajšnjimi in vzpenjajočimi se svetovnimi silami ter drugimi 
dvostranskimi in večstranskimi partnerji, da bi spodbudila učinkovito reševanje vprašanj, 
s katerimi se soočajo evropski državljani in ves svet,

B. ker bi morala EU igrati aktivno vlogo pri izgradnji Združenih narodov, ki bi lahko 
učinkovito prispevali k svetovnim rešitvam, miru in varnosti ter mednarodnemu redu, ki 
bi temeljil na vladavini prava; ker je EU po členu 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) 
uradno zavezana k uspešnemu multilaterizmu, katerega jedro so močni Združeni narodi, 
kar je bistvenega pomena za reševanje svetovnih izzivov, kot so podnebne spremembe, 
varnost in razvoj za vse,

C. ker so bile z Lizbonsko pogodbo oblikovane nove stalne strukture za zastopanje EU 
navzven in so posledično novi predstavniki EU dolžni prevzeti naloge, ki so jih prej 
opravljala predsedstva EU po načelu rotacije,

D. ker so svetovna partnerstva ključnega pomena pri doseganju skupaj opredeljenih 
svetovnih ciljev; ker je EU največji donator razvojne pomoči na svetu in pomemben 
partner Združenih narodov v prizadevanjih na področju vseh treh stebrov svojih 
dejavnosti, tudi v kriznih razmerah in razmerah po krizi; ker je močno in stabilno 
partnerstvo med EU in ZN bistvenega pomena za delo ZN in za vlogo EU kot svetovnega 

                                               
1 Osnutek resolucije generalne skupščine ZN A/RES/64/L.67.
2 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0482.
3 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0442.
4 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0439.
5 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0419.
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akterja,

E. ker bi morala vzpostavljena evropska služba za zunanjepolitično delovanje, tako s svojo 
notranjo strukturo kot s svojimi zunanjimi dejavnostmi in politikami, občutno prispevati k 
nadaljnjemu izvajanju resolucij Varnostnega sveta ZN št. 1325 in 1820 ter resolucij, ki so 
sledile, 

F. ker se je zaradi okrepljenih naporov v boju proti terorizmu v svetu povečala potreba po 
reševanju varnostnih vprašanj ob doslednem upoštevanju človekovih pravic,

1. naslovi naslednja priporočila na Svet:

Evropska unija v sistemu Združenih narodov

(a) naj spodbuja učinkovit multilateralizem, ki je glavna strateška skrb EU, in naj okrepi 
skladnost in prepoznavnost EU kot svetovnega akterja pri ZN, tako da med drugim 
zmanjša pomen notranjih posvetovanj v EU glede vprašanj ZN in sprejme korake za 
povečanje njenega dometa pri nizu vprašanj, s čimer bo lahko uspešno sledila ciljem 
ZN in izpolnila pričakovanja članic ZN glede njenih zmožnosti za delovanje; naj 
spodbuja kohezijo tako znotraj sistema ZN kot med stališči držav članic EU ter 
kandidatk in morebitnih kandidatk za članstvo, da bi popolnoma izkoristili možnosti, 
ki jih Lizbonska pogodba ponuja za okrepitev vpliva EU prek usklajene in strateške 
uporabe različnih in razločevalnih (EU in države članice) načinov;

(b) naj sprejme potrebne ukrepe za to, da bodo lahko novi predstavniki EU uspešno in 
pravočasno spregovorili o svetovnih vprašanjih, v skladu s členoma 18 in 47 PEU, in 
da bo EU – ob ohranitvi svojega statusa opazovalke in v skladu z listino ZN ter 
mednarodnim značajem te organizacije – uspešno sodelovala pri delu generalne 
skupščine ZN, na osnovi obsežnih posvetovanj z državami članicami ZN; naj znova 
poudari svojo zavezanost temu, da so ZN v jedru zunanje politike EU, in ponovi 
svoje stališče, da uspešno sodelovanje EU pri delu ZN ni le njena strateška 
prednostna naloga, temveč je to tudi skladno z uresničevanjem ciljev ZN in je torej v 
interesu vseh članic;

EU in upravljanje na svetovni ravni

(c) naj okrepi upravljanje na svetovni ravni in poišče trajnostne rešitve za vprašanje 
razmerja med skupinami razvitih držav in sistemom ZN, na podlagi katerih bi lahko 
te skupine igrale koristno vlogo pri tematskih razpravah in ekonomskih vprašanjih, 
pod pogojem, da bi ZN ohranili osrednjo vlogo in ostali edini zakoniti organ za 
ukrepanje na svetovni ravni; hkrati naj preuči vlogo skupin G8 in G20 kot 
pomembnih forumov za iskanje odgovorov na svetovni ravni, h kateremu mora EU 
dejavno prispevati z usklajenimi stališči;  naj podpre pobudo predsednika generalne 
skupščine ZN, da bi pred vrhunskimi srečanji G20 in po njih organizirali razprave 
med generalno skupščino in predsedstvom G20 ,

(d) naj v polni meri podpre telo Ženske ZN pri njegovi vlogi spodbujanja enakopravnosti 
spolov in zaščiti žensk ter njihovem opolnomočenju, tudi v času konfliktov ali v 
razmerah po krizi, pri čemer naj tesno sodeluje z drugimi telesi v sistemu ZN,
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(e) naj prvo pogajalsko stališče o reformi varnostnega sveta ZN uporabi kot priložnost, 
da se celostno osredotoči na točke zbliževanja in doseže oprijemljiv napredek glede 
razjasnitve pristojnosti varnostnega sveta ZN v razmerju do drugih organov ZN, 
dodajanja novih stalnih in nestalnih članic, morebiti začasno, za povečanje 
reprezentativnosti in legitimnosti varnostnega sveta ZN, ter pregleda njegovih 
delovnih metod; naj poudari, da cilj Evropske unije ostaja pridobitev lastnega sedeža 
v razširjenem varnostnem svetu ZN,

Mir in varnost

Krizno upravljanje, ohranjanje in izgradnja miru

(f) naj si prizadeva za dosego soglasja glede načela „odgovornosti za zaščito” in za 
oblikovanje bolj operativnega pristopa v zvezi z njim; naj ob poudarjanju pomena 
preprečevanja konfliktov spodbuja uporabo omenjenega načela, med drugim s 
povečanjem vloge regionalnih organizacij, kot je Afriška unija, z okrepitvijo 
mehanizmov za zgodnje opozarjanje znotraj ZN in z boljšo opredelitvijo vlog 
pristojnih teles ZN; naj pozdravlja resolucijo varnostnega sveta ZN S/2011/95 z dne 
26. februarja 2011, v kateri je bila libijska vlada pozvana, naj spoštuje obveznosti 
glede zaščite svojega prebivalstva, kar je bil prvi primer omembe načela 
„odgovornosti za zaščito” v uradni izjavi varnostnega sveta ZN v zvezi s to krizo;

(g) naj krepi varnost in stabilizacijo prek izgradnje miru, pri čemer naj se izgradnje miru 
loti z dolgoročnimi razvojnimi prizadevanji in zagotovi, da bo načrtovana in izvajana 
v okviru obsežne enotne strategije ZN, ki upošteva potrebe pri izgradnji miru in 
bodoči pristop k daljnosežni strategiji tako pri načrtovanju kot izvajanju posameznih 
faz, na osnovi te strategije pa naj EU oblikuje tudi svoje ukrepe ; ker so za 
stabilizacijo držav, ki jih pretresajo konflikti, potrebni bolj zapleteni ukrepi in 
celostni pristop, in ne le vojaške sile, je treba v skladu z omenjeno strategijo 
upravljati tudi potrebne zmogljivosti, da bi tako uspešno odpravili vzroke konflikta, 
saj namreč v polovici držav, kjer so potekale mirovne operacije, v desetih letih po 
odhodu mirovnih sil znova izbruhnejo konflikti,

(h) naj razvije jasno opredeljeno strategijo v zvezi z instrumenti EU za krizno 
upravljanje, glede katere je treba najprej doseči soglasje med državami članicami 
EU,

Sodelovanje v partnerstvih na področju kriznega upravljanja na svetovni ravni 

(i) naj kot strateško prednostno nalogo EU opredeli krepitev mednarodnih partnerstev za 
krizno upravljanje in poglobitev dialoga z drugim pomembnimi akterji pri kriznem 
upravljanju, kot so ZN, NATO in Afriška unija, ter s tretjimi državami, kot so ZDA, 
Turčija, Norveška in Kanada; naj uskladi delovanje na terenu, izmenjuje informacije 
in združi zmogljivosti na področju ohranjanja in izgradnje miru, vključno s 
sodelovanjem pri kriznem upravljanju, zlasti pri pomorski varnosti, in v boju proti 
terorizmu v skladu z mednarodnim pravom; naj v zvezi s tem bolj uskladi delovanje 
z mednarodnimi finančnimi ustanovami in dvostranskimi donatorji,

(j) naj oblikuje širši strateški okvir za partnerstva pri kriznem upravljanju med EU, 
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Afriško unijo in ZN ter naj zlasti okrepi tristranske odnose med Svetom Afriške unije 
za mir in varnost, varnostnim svetom ZN in Političnim in varnostnim odborom EU, 
da bi zagotovili skladnost in skupaj okrepili prizadevanja v podporo Afriške unije; 
naj okrepi zmožnost predvidevanja, trajnost in prožnost pri financiranju mirovnih 
operacij z mandatom ZN, ki jih vodi Afriška unija; naj poišče rešitve za tesnejše 
sodelovanje med EU in Afriško unijo na posameznih področjih delovanja za 
izboljšanje zmogljivosti zgodnjega opozarjanja in preprečevanja konfliktov ter 
izmenjavo najboljših praks in znanja s področja kriznega upravljanja,

Arhitektura za izgradnjo miru, pregled Komisije za izgradnjo miru

(k) naj pomaga pri izpolnjevanju pričakovanj, ki so nastala ob oblikovanju arhitekture 
ZN za izgradnjo miru, in sicer z uresničevanjem priporočil Komisije za izgradnjo 
miru iz njene revizije, tudi s ciljem povečanja učinkovitosti komisije; naj podpre 
nastanek trdne celostne arhitekture za izgradnjo miru na osnovi partnerstva med 
državami v razvoju in razvitimi državami, pri čemer naj se posebna pozornost 
nameni izboljšanju učinkovitosti na terenu, krepitvi stikov z mednarodnimi 
finančnimi ustanovami, in sicer za ustvarjanje delovnih mest in reševanje 
ekonomskih vprašanj, in spodbujanju bolj povezanega razmerja med ohranjanjem 
miru in njegovo izgradnjo; naj spodbuja bolj strukturiran odnos med Komisijo za 
izgradnjo miru, generalno skupščino ZN, varnostnim svetom ZN in Ekonomsko-
socialnim svetom, da bi povečali sinergijo med dejavnostmi ohranjanja in izgradnje 
miru ter razvoja na terenu; naj poišče načine za okrepitev svetovalne vloge Komisije 
za izgradnjo miru v odnosu do varnostnega sveta ZN, v pristojnosti katerega je, za 
poglobitev sodelovanja med Komisijo za izgradnjo miru in Uradom za podporo 
izgradnji miru ter za okrepitev vezi med regionalnimi organizacijami in 
mednarodnimi finančnimi ustanovami,

Jedrsko razoroževanje in neširjenje jedrskega orožja, revizija pogodbe o neširjenju 
jedrskega orožja, boj proti terorizmu

(l) naj spodbuja izvajanje priporočil iz revizije pogodbe o neširjenju jedrskega orožja iz 
leta 2010, s čimer bi zlasti zagotovili varnejši svet za vse ter svetovni mir in varnost 
brez jedrskega orožja, dodatno povečali preglednost in s tem medsebojno zaupanje, 
hitreje zagotovili resnični napredek na področju jedrskega razoroževanja, sprejeli 
učinkovite ukrepe za jedrsko razoroževanje, ki bi bili skladni s temeljnimi načeli 
preglednosti, preverjanja in nespremenljivosti, države z jedrskim orožjem spodbujali, 
da redno poročajo o izpolnjevanju svojih zavez, in opravili preglede tega izvajanja,

(m) naj na področju boja proti terorizmu še dodatno razvije kanale in mehanizme 
svetovne strategije ZN za boj proti terorizmu, in sicer s sodelovanjem v skupini 
Rim/Lyon v okviru skupine G8 in v Akcijski skupini za boj proti terorizmu ter z 
okrepitvijo zadevnih mednarodnih sporazumov; naj s temi partnerji bolj učinkovito 
in strukturirano sodeluje, tako na strateški kot na praktični ravni; naj pokaže 
vodstvene sposobnosti in daje zgled z utrditvijo spoštovanja temeljnih pravic in 
vladavine prava, ki sta jedro pristopa EU v boju proti terorizmu,

Razvoj
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(n) naj izpolni zaveze, ki so bile na vrhunskem srečanju o razvojnih ciljih tisočletja dane 
v zvezi z zbiranjem sredstev za dosego teh ciljev do leta 2015, zlasti zaveze EU 
glede uradne razvojne pomoči; naj intenzivno podpira povečanje ravni finančnih 
naložb, da bi dosegli razvojne cilje tisočletja in pospešeno ponovili ter razširili 
uspešne inovativne programe in politike, namenjene celostnemu razvoju ter 
gospodarski in socialni preobrazbi;

(o) naj združi napore za dosego razvojnih ciljev tisočletja, zlasti v regijah in državah, ki 
najbolj zaostajajo, v državah podsaharske Afrike in najmanj razvitih državah ter v 
državah, ki so v šibkem položaju ali ki jih pretresajo konflikti,

Človekove pravice

Institucionalna vprašanja

(p) naj zagotovi, da bo Evropska služba za zunanjepolitično delovanje pri spodbujanju 
človekovih pravic uspešno vključena v sodelovanje z drugimi mednarodnimi organi 
in regionalnimi organizacijami ter v usklajeno delovanje z njimi; naj zagotovi, da 
bodo priporočila, zadržki in prednostne naloge, ki so bile podani v okviru sistema ZN 
in drugih mednarodnih ustanov, v polni meri in sistematično vključena v vsa 
področja politik in instrumente EU, zlasti na področju človekovih pravic,

(q) naj izvede priprave in dejavno sodeluje pri reviziji Sveta za človekove pravice in 
nadaljnjih ukrepih v zvezi z revizijo; naj preuči sposobnost Sveta za človekove 
pravice za reševanje nujnih primerov resnih kršitev človekovih pravic, za izboljšanje 
zmogljivosti pri izvajanju obstoječih mednarodnih norm in standardov in za 
okrepitev njegove vloge kot mehanizma za zgodnje opozarjanje in preprečevanje, ki 
naj bi bil sposoben oceniti položaj in poiskati vzroke za kršitev človekovih pravic, s 
čimer bi, med drugim s podporo pri izgradnji zmogljivosti nacionalnih ustanov za 
zaščito človekovih pravic, preprečili nove ali ponavljajoče se kršitve človekovih 
pravic; naj poišče načine za izboljšanje volilnih postopkov Sveta za človekove 
pravice, da bi rešili vprašanje ustreznosti njegovega članstva; naj oblikuje delujoče 
delovno razmerje med Svetom za človekove pravice in Tretjim odborom ter Visokim 
komisariatom ZN za begunce;

Vprašanja človekovih pravic

(r) naj nadaljuje prizadevanja v tretjem odboru generalne skupščine ZN v zvezi s 
številnimi resolucijami, zlasti glede poziva k moratoriju na izvrševanje smrtne kazni, 
ki je prejel podporo več držav, ter glede otrokovih pravic, verske nestrpnosti in 
prepovedi mučenja;

(s) naj podpre zmogljivosti, odgovornosti in učinkovitost telesa Ženske ZN, da bo lahko 
bolj uspešno usklajeval ustrezne dejavnosti, namenjene temu, da bo vprašanje spolov 
vključeno v vse politike ZN, ter doseganju institucionalne skladnosti/sinergije; naj 
združi vse napore za izvajanje resolucije varnostnega sveta ZN št. 1325, med drugim 
s prispevkom k izboljšanju strateškega načrtovanja, zlasti kar zadeva navzočnost 
žensk v mirovnih pogajanjih, saj bi tako ženskam omogočili mediatorstvo, poglobili 
njihovo znanje in izkušnje ter okrepili njihovo moč pri sprejemanju odločitev, ter bi 
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na splošno ženske povezali z razvojem,

Podnebne spremembe

(t) naj igra vodilno vlogo na področju svetovne podnebne politike in mednarodnega 
sodelovanja glede podnebnih sprememb, naj se osredotoči na trdne politične zaveze, 
sklenjene s tretjimi državami, in nadalje razvija dialog z drugimi glavnimi akterji, kot 
so Združene države, Rusija, države v vzponu (Kitajska, Brazilija, Indija) in države v 
razvoju, saj so postale podnebne spremembe glavni element mednarodnih odnosov in 
velika grožnja za doseganje razvojnih ciljev tisočletja; naj postavi trde temelje za 
prihodnji krog pogajanj, ki bo potekal konec leta 2011 v Južni Afriki (COP17); naj 
bolj strateško sodeluje s tretjimi državami in je bolj pozoren do njihovih potreb; naj 
prispeva k izgradnji institucionalne arhitekture, ki bo vključujoča, pregledna in 
pravična ter bo zagotavljala uravnoteženo zastopstvo razvitih držav in držav v 
razvoju v ustreznih upravnih organih,

Končna priporočila

(u) naj pospeši razpravo o vlogi parlamentov in nacionalnih skupščin v sistemu ZN, ki 
naj bi bila na dnevnem redu 66. zasedanja generalne skupščine ZN, ter spodbuja 
sodelovanje med vladami in parlamenti glede svetovnih vprašanj;

2. naroča svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje podpredsednici Komisije/visoki 
predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu in, v vednost, Komisiji.


