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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par vienotās drošības un aizsardzības politikas lomu klimata izraisītu krīžu un dabas 
katastrofu gadījumos

(2012/2095(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību V sadaļu, un it sevišķi 42. un 43. 
pantu;

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 18. jūlija secinājumus par ES Klimata diplomātijas 
politiku1;

– ņemot vērā EEAS-COM (EĀDD) 2011. gada jūlija Vienoto pārdomu dokumentu par 
klimata diplomātijas politiku2;

– ņemot vērā 2008. gada kopīgo ziņojumu par Klimata pārmaiņām un starptautisko drošību
un papildu datus par to, ko Eiropas Padomei iesniedza Augstais pārstāvis Solana kungs un 
Eiropas Komisija3;

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada maija ikgadējo ziņojumu ar nosaukumu „Eiropas civilās 
aizsardzības spēkam: Eiropas palīdzība„;

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada komunikē par Eiropas Savienību un Arktikas apgabalu 
(COM(2008)0763) un tās 2011. gada 20. janvāra lēmumu par ilgtspējīgu ES politiku 
attiecībā uz Galējiem Ziemeļiem4;

– ņemot vērā tās 2011. gada 14. decembra lēmumu par finansiālās krīzes ietekmi uz 
aizsardzības sektoru ES dalībvalstīs5;

– ņemot vērā ANO Drošības padomes prezidentūras 2011. gada jūlija paziņojumu par 
klimata pārmaiņām un starptautisko drošību6;

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Vides programmas ar nosaukumu „Pārtikas nodrošinājums: 
Klimata pārmaiņas, konflikts un migrācija Sāhelā” 2011. un 2012. gada ziņojumus7;

– ņemot vērā ANO dokumentus par cilvēku drošību un pienākumu to aizsargāt8;

                                               
1 www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs
2 http://eeas.europa.eu/environment/docs/2011
3 http://www.eu-un.europa.eu/articles
4 Pielāgoti teksti, P7_TA(2011)0024.
5 Pielāgoti teksti, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07
7 www.unep.org/disastersandconflicts
8 2005. gada ANO Vispasaules samita rezultātu dokumenta 138 un 139. punkts, Apvienoto Nāciju Drošības 
padomes (UNSC) 2006. gada aprīļa lēmums S/RES/1674), ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon 2009. gada 15. 
septembra ziņojums par “Aizsardzības pienākuma ieviešanu” un ANO Ģenerālās asamblejas pieņemtaiz lēmums 
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– ņemot vērā dažādu starptautisko organizāciju un pētniecisko organizāciju ziņojumus1;

– ņemot vērā Reglamenta 48. noteikumu;

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2012)

Vispārīgie apsvērumi 

1. Uzsver, ka klimata pārmaiņas tiek plaši atzītas kā globālās drošības, miera un stabilitātes 
būtisks virzītājspēks un draudu pavairotājs, un ka tādēļ klimata pārmaiņas ir saistītas ar 
Lisabonas līguma 42. un 43. punktu;

2. Ar nopietnām bažām atzīmē ekstrēmu laika apstākļu gadījumu pieaugumu pēdējos gados 
dabiskā klimata mainīguma rezultātā, kā arī sakarā ar cilvēku radīto ietekmi uz laika 
apstākļiem;

3. Uzskata, ka šie gadījumi rada paaugstinātas izmaksas globālajai ekonomikai – ne tikai 
jaunattīstības valstu, bet arī pasaules ekonomikai, gan kā tiešās pārbūves un palīdzības 
izmaksas, gan arī netiešās izmaksas sakarā ar apdrošināšanas, produktu un pakalpojumu 
cenu pieaugumu; lai gan konkrētu pastāvošo vai nākotnes draudu starptautiskajam mieram 
un drošībai iespējamās saasināšanās izmaksas nevar precīzi izmērīt, tās noteikti ir ļoti 
augstas;

4. Norāda, ka dabas katastrofas, ko saasina klimata pārmaiņas, ir ļoti destabilizējošas, it 
sevišķi attiecībā uz tām valstīm, kuras ir visvairāk uzņēmīgas pret negatīviem laika 
apstākļiem, un trūcīgajām valstīm, vairums no kurām ir tropu un subtropu jaunattīstības 
reģioni; uzsver, ka iedzīvotāji ar pasliktinātu piekļuvi dzeramajam ūdenim un pārtikas 
produktiem, ko izraisa dabas katastrofas un saasina klimata pārmaiņas, ir spiesti migrēt, tā 
vēl vairāk sasprindzinot jau tā trauslo apgabalu vai trūcīgo valstu ekonomiskās, sociālās 
un administratīvās iespējas, un rezultātā radot konfliktu un negatīvu ietekmi uz drošību; 
atgādina, ka šie notikumi liek kopienām un valstīm konkurēt pēc trūcīgajiem resursiem, 
saasinot vecās drošības dilemmas un radot jaunas;

5. Norāda, ka pašreizējie nacionālie, reģionālie un starptautiskajiem konfliktiem, piemēram, 
Āfrikā ragā un Sāhelas reģionos, arī ir klimata izraisīti; atzīst, ka trūkuma krīzi Āfrikas 
ragā lielā mērā virza klimats, un tas ir negatīvi ietekmējis humanitāro, politisko un 
drošības situāciju Somālijā, Kenijā un citās šī reģiona valstīs; atgādina par 2011. gada 
decembrī publicēto ANO vides programmas ziņojumu par situāciju Sāhelas reģionā, kur 

                                                                                                                                                  
par pienākumu nodrošināt aizsardzību. 2009. gada 7. oktobra A/RES/63/308 
1 Klimata pārmaiņu tendences un ietekme uz nacionālo un starptautisko drošību, ASV Aizsardzības zinātnes 
padomes 2011. gada oktobra ziņojums; Jaunās amerikāņu drošības centra (CNAS) ziņojums ar nosaukumu 
“Paplašinot apvāršņus: klimata pārmaiņas un ASV bruņotie spēki”, 2010. gda 28. aprīlis, autori:: CDR Herbert 
Carmen, Christine Parthemore, Will Rogers
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: ziņojums ar nosaukumu “Klimata pārmaiņu sasaiste ar 
drošību un bruņots konflikts”, Zviedrijas Pētniecības dienests (FOI); ziņojums par migrāciju un globālajām vides 
pārmaiņām (2011. gads), Galīgais projekta ziņojums, Valdības zinātnes birojs Londona: Lukas Ruettinger un 
Dennis Taenzler, Berlīne, Kampala: adelphi 2011 
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teikts, ka pieaugošās temperatūras ir novedušas pie ūdens trūkuma, it sevišķi radot spēcīgu 
spriedzi vietējiem iedzīvotājiem, kuru pārtikas nodrošinājums ir atkarīgs no tādiem dabas 
resursiem kā zemkopība, zvejniecība un lopkopība, atsevišķos gadījumos novedot pie 
vardarbības un bruņota konflikta;

6. Atzīst, ka kompleksas krīzes nepieciešams paredzēt un novērst ar visaptverošām 
metodēm, ieskaitot politikas jomas, kas aptver visu jautājumu loku, sākot no vispārējās 
drošības un aizsardzības politikas līdz humanitārai un attīstības palīdzībai;

7. Atgādina ES pienākumu saglabāt mieru, novērst konfliktus un stiprināt starptautisko 
drošību saskaņā ar Apvienoto Valstu Hartas nolūkiem un principiem; uzsver, ka cilvēku 
drošības koncepcijas un aizsardzības pienākums (R2P) attiecas ne tik daudz uz valstu 
suverenitāti, bet vairāk ir orientēts uz cilvēku labklājību; atzīst, ka ES Vienotā ārlietu un 
drošības politika (CFSP) un Vienotā aizsardzības un drošības politika (CSDP) ir paredzēta 
cilvēku drošības garantēšanai un R2P izpildei; atgādina par nepieciešamību veicināt 
starptautisko sistēmu uz stiprākas daudzpusējās sadarbības un uzlabotas globālās 
pārvaldības pamata, kurā ES ir paplašināta vadošā loma, it sevišķi Savienoto Valstu 
stratēģiskā stāvokļa maiņas kontekstā kopš 2012. gada janvāra;

8. Norāda uz to, ka ir nepieciešams steidzīgi pielāgot ES ārējās darbības stratēģiju, politiku 
un instrumentus, lai tie atbilstu drošības problēmām, ko ir radījušas klimata pārmaiņas, 
neatkarīgi no turpmākiem izmešu ierobežojumiem, kas tiks noteikti jebkādā jaunā 
konvencijā saskaņā ar UNFCCC, vai citiem starptautiskiem centieniem mazināt klimata  
pārmaiņu sekas; vienlīdz lielā mērā atzīst, ka konfliktu novēršana ir uz nākotnes klimata 
režīma praktisko funkcionēšanu orientēto pasākumu neatņemama sastāvdaļa;

9. Līdz ar to uzsver, ka ir būtiski iekļaut dabas katastrofu ietekmi Vienotās drošības un 
aizsardzības politikas (CSDP) stratēģijā un darbības plānos, koncentrējoties uz 
attiecīgajām valstīm un reģioniem gan pirms jebkādām dabas vai cilvēku izraisītām 
krīzēm, kas var rasties, gan to laikā un pēc tām;

10. Atgādina, ka Lisabonas līgums prasa, lai ES attīsta civilās un militārās jaudas 
starptautiskai krīžu pārvaldībai visā 43. pantā norādīto uzdevumu lokā, it sevišķi 
konfliktu novēršanā, humanitārajos un glābšanas uzdevumos, militāro konsultāciju un 
palīdzības uzdevumos, miera uzturēšanā un stabilizēšanā pēc konflikta;

11. Norāda, ka Lisabonas līgumā ir ieviesti jauni noteikumi (21. – 23., 27., 39., 41.(3), 43. -
46. pants), it sevišķi attiecībā uz 41.(3) pantā noteikto palaides fondu, un ka tos 
nepieciešams steidzīgi ieviest, lai ES būtu gatava reaģēt uz klimata izraisītām, kā arī citām 
dabas un cilvēku izraisītām krīzēm, tiklīdz tās rodas;

12. Apsveic to, ka klimata pārmaiņas kļūst par arvien centrālāku vispārējās drošības 
apspriešanas jautājumu, it sevišķi kopš 2007. gada, kad ANO Drošības padome pirmo 
reizi apsprieda klimta pārmaiņas un to sekas attiecībā uz starptautisko drošību; slavē ES 
un tās dalībvalstu valdību centienus izvirzīt šo problēmu izskatīšanai ANO Drošības 
padomē 2011. gada jūlijā un Ārlietu padomes slēdzienus par klimata diplomātijas politiku;

Nepieciešamība pēc politiskās gribas un rīcības
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13. Aicina Komisijas viceprezidentu/Savienības Augsto pārstāvi ārlietu un drošības politikas 
jautājumos kā ES civilo un militāro instrumentu galveno koordinatoru:

a) izvirzīt klimata pārmaiņas un turpmākos drošības un aizsardzības sarežģījumus 
turpmāko krīžu risku un nākotnes konfliktu draudu analīzes centrā;

b) noteikt prioritātes attiecībā uz tām valstīm un reģioniem, kuros pastāv vislielākais 
konfliktu un nestabilitātes risks, it sevišķi klimata pārmaiņu rezultātā un tam sekojošā 
vispārīgā vides degradācijā;

c) paaugstināt ES spēju nodrošināt konfliktu novērtēšanu, krīzes pārvaldību un 
atjaunošanu pēc krīzes;

d) pieņemt ES attiecīgo civilo un militāro jaudu un iespēju ilgtermiņa plānošanu;

14. Uzskata, ka ES ir jānāk klajā ar problēmu uzskaitījumu, ar kurām tā saskaras tādās zonās 
kā Arktika, Arābu pasaule un Trešais pols (Himalaji un Tibetas plato), it sevišķi ņemot 
vērā iespējamos konfliktus par ūdens apgādi Dienvidāzijā; tādējādi aicina Augsto 
pārstāvi/viceprezidentu (HR/VP) sastādīt visu to valstu un reģionu sarakstu, kuras ir 
visuzņēmīgākās pret klimata pārmaiņām turpmāku dekāžu laikā (ieskaitot it sevišķi Mazo 
salu valstu alianses (AOSIS) valstis, kuru eksistenci apdraud pieaugošais jūras līmenis); 
aicina HR/VP noteikt iemeslus katras valsts vai reģiona iekļaušanai šajā sarakstā un to, 
kāda rakstura reakcija ir nepieciešama no ES, lai novērstu risku, ka katrā gadījumā 
konflikts  vai cita cilvēku izraisīta katastrofa kļūst par realitāti;

15. Aicina HR/VP un Komisiju sastādīt politikas dokumentu, kurā ieskicēti ES Klimata 
drošības politikas galvenie principi, vadlīnijas un instrumenti; tic, ka kopīgajam viedoklim 
ir jābūt vadošajam principam, kas jāievēro tāpat kā cilvēktiesības un dzimumu līdztiesība;

16. Vērš uzmanību uz to, ka enerģijas drošība ir cieši saistīta ar klimata pārmaiņām; uzskata, 
ka ir nepieciešams uzlabot enerģijas drošību, lai samazinātu ES atkarību no fosilā 
kurināmā, kas lielākoties tiek importēts no Krievijas un Līča reģiona – vienlaikus 
ievērojami mazinot siltumnīcas gāzu izmešus –un aizstāt to ar ES saražotām 
atjaunojamām enerģijām un enerģijas taupīšanu; atzīst, ka klimata pārmaiņu un enerģijas 
drošības integrēšana varētu dot ieguldījumu šāda rezultāta sasniegšanā noteiktos reģionos 
– piemēram, Arktikā; 

17. Aicina HR/VP izveidot oficiālu darba grupu Padomes/EEAS struktūras ietvaros, lai 
izskatītu visu savstarpēji saistīto problēmu loku sakarā ar klimata pārmaiņām un ar 
enerģiju saistītajiem drošības un aizsardzības apsvērumiem, jo līdz šim šādas darba grupas 
neizveidošana ir kavējusi visaptverošas un konsekventas ES pieejas izstrādāšanu;

18. Apsveic nesenos centienus stiprināt koordināciju starp NATO un ES jaudu attīstības jomā; 
atzīst spēcīgo nepieciešamību apzināt savstarpējās priekšrocības, ko piedāvā sadarbība, 
vienlaikus ievērojot abu organizāciju konkrētos pienākumus; uzsver nepieciešamību atrast 
un izveidot sinerģiju, nonākot līdz „apvienošanas un sadales” projektiem un „izmeklētas 
aizsardzības” projektiem (NATO), kas vērsti uz klimata diktētām vajadzībām;

19. Aicina HR/VP īpašas steidzamības kārtā izmanot pilnu Lisabonas līguma potenciālu un 
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izvirzīt priekšlikumus par palaides fonda izveidošanu (ES līguma 41.(3) pants), ņemot 
vērā iespējamos turpmākos apvienošanas un sadales projektus un kopīgās jaudas, 
piemēram, Eiropas Inženieru korpusu, lai reaģētu uz klimata izraisītām krīzēm un dabas 
katastrofām;

Nepieciešamība pēc jaunas virzības: stratēģiskie un konceptuālie izaicinājumi

20. Uzsver nepieciešamību integrēt klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes uz mieru, drošību un 
stabilitāti visos stratēģiskajos CFSP/CSDP dokumentos, kas kalpo kā vadlīnijas atsevišķo 
politiku un misiju plānošanai un īstenošanai;

21. Uzskata, ka savlaicīgas brīdināšanas un profilakses pasākumi attiecībā uz klimata 
pārmaiņu negatīvajām sekām ir atkarīgi no pietiekamiem cilvēkresursiem un datu 
apkopošanas un analīzes metodikas; aicina HR/VP pārliecināties par to, ka attiecīgās 
EEAS vienības, kas risina drošības un aizsardzības politikas jautājumus, piemēram, 
CMPD, CPCC, EUMS, EUMC, par konfliktu novēršanu un drošības politiku atbildīgās 
organizācijas, Komisijas Ārpolitikas instrumentu dienests un to valstu un reģionu, kurus 
visvairāk ietekmē klimata pārmaiņas, ģeogrāfiskās katedras ņemtu vērā Starpvaldību 
paneļa klimata pārmaiņu jautājumos (IPCC) jaunākos novērtējuma ziņojumus un citus 
nesenos novērtējumus un ziņojumus, t.i., attiecīgās ES kosmosa programmas un sistēmas 
(GMES); uzsver nepieciešamību palielināt ES delegāciju jaudas tajās valstīs, kas ir 
visvairāk pakļautas destabilizācijai, un kur klimata pārmaiņas var saasināt problēmas, 
iekļaujot krīzes attīstības pārraudzību un iekļaujot klimata ekspertus visās attiecīgajās 
EEAS organizācijās, kurām ir konkrēta loma situācijas analīzē un savlaicīgā brīdināšanā, 
kā piemēram Situāciju centrs; aicina izstrādāt vienotus analīzes un risku novērtēšanas 
kritērijus un izveidot kopīgu trauksmes sistēmu; 

22. Mudina šīs organizācijas izveidot pastāvīgas struktūras sistemātiskai informācijas 
apmaiņai un koordinācijai par jautājumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un dabas 
katastrofām, lai analizētu situāciju un plānotu politiku; aicina attiecīgās EEAS 
organizācijas izveidot pastāvīgus komunikācijas un informācijas apmaiņas kanālus ar 
attiecīgajām Komisijas institūcijām, it sevišķi Eiropas Kopienas Humanitāro biroju 
(ECHO), kā arī ar ANO dienestiem un programmām, piemēram, ANO Vides programmu, 
kā arī ar NATO; norāda, ka civilajām un militārajām struktūrām, kuru uzdevums ir reaģēt 
uz klimata pārmaiņu izraisītām krīzēm un dabas katastrofām, nepieciešams nodrošināt 
tiešu un caurskatāmu piekļuvi visām pilsoniskās sabiedrības un humanitārajām 
organizācijām un nevalstiskajām organizācijām; un tādēļ uzsver, ka sadarbība un 
koordinācija starp ES un trešajām personām nedrīkst tikt bloķēta vai traucēta;

Nepieciešamība pēc ES Klimata drošības politikas

23. Augsti novērtē no 2011. gada veiktos pasākumus saistībā ar klimata pārmaiņām un sekām, 
ko tās rada drošībai; tomēr uzskata, ka klimata diplomātijas politika ir tikai viena 
iespējamo ārējo pasākumu dimensija, un ka pastāv liela nepieciešamība noteikt ES 
klimata drošības politikas pamatprincipus un idejas;

24. Uzskata, ka ir nepieciešams steidzami pielāgot un mainīt CSDP politikas 
pamatdokumentus attiecībā uz klimata pārmaiņu izraisītajām sekām, piemēram, ES 
militārās plānošanas koncepciju politiskā un stratēģiskā līmenī, ES militārās vadības un 
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kontroles koncepciju, ES spēku pēctecības koncepciju1 un ES ātrās militārās reaģēšanas 
koncepciju2, kā arī tos dokumentus, kas ir būtiski civilā, CSDP misijām, piemēram, ES 
visaptverošās  plānošanas koncepciju, ES politikas plānošanas koncepciju un vadlīnijas 
ES civilo operāciju vadībai un kontrolei krīzes pārvaldībā3;

25. Uzsver nepieciešamību harmonizēt konkrētās vides pārmaiņu un dabas katastrofu prasības 
attiecīgajos politikas plānošanas un jaudu veidošanas dokumentos attiecībā uz militārajām 
un civilajām jaudām; uzskata, ka nepieciešams pievērst īpašu uzmanību militāro jaudu 
attīstīšanai, un it sevišķi apvienošanas un sadales procesam, kas sākās 2010. gadā, un kas 
noveda pie lēmuma par vienpadsmit apvienošanas un sadales projektiem 2011. gada 
novembrī; 

Nepieciešama pēc radošas institucionālas pieejas; instrumenti un iespējas

26. Uzsver nepieciešamību radīt ES līmenī struktūru, kas līdzīga IPCC, iesaistot tajā militāros 
ekspertus, lai novērtētu un izvairītos no ļaunākajām klimata izraisītām krīzēm un dabas 
katastrofām, ko ES jau pieredz un arvien vairāk pieredzēs  nākotnē; ES būtu jāmudina 
visas tās dalībvalstis iekļaut vides un drošības jautājumus savās militārās stratēģijas 
doktrīnās un iespēju plānošanā;

27. Uzsver nepieciešamību izstrādāt konkrētu militāro un civilo jaudu iespēju sarakstu, kas ir 
īpaši būtiskas reaģēšanai uz klimata pārmaiņām un dabas katastrofām; to skaitā it sevišķi 
ir gaisa un jūras transports, pārvietojamās slimnīcas, tai skaitā intensīvā aprūpe, 
komunikāciju infrastruktūra, kā arī ūdens attīrīšanas un inženiertehnoloģiskās jaudas; 
aicina Padomi un Eiropas Aizsardzības dienestu (EDA) 2013. gada pārskata par iespēju 
attīstības programmu ietvaros saskaņot pašreizējos civilo un militāro iespēju reģistrus ar 
tiem, kas nepieciešami, lai risinātu klimata pārmaiņu izraisītās problēmas, un izvirzīt 
nepieciešamos priekšlikumus jebkādu esošu trūkumu novēršanai šajos reģistros;

28. Uzsver nepieciešamību uz jau esošo jaudu pamata – piemēram, ES Kaujas grupas un 
Eiropas Gaisa transporta komandas – izpētīt iespēju radīt kopīgas papildu iespējas, kas ir 
būtiskas ar reaģēšanu uz klimata pārmaiņām vai dabas katastrofu ietekmi saistītām  
operācijām; aicina Padomi, HR/VP un EDA apsvērt Eiropas inženieru korpusa radīšanas 
iespēju un veidus, kā sasaistīt aprīkojumu un infrastruktūru, ko var izmantot šādā nolūkā, 
konkrēti izmantojot apvienošanas un sadales procesu;

29. Uzsver arī nepieciešamību salāgot plašākās attīstības norises Eiropas Aizsardzības 
industriālās bāzes jomā ar klimata izraisītu krīžu un dabas katastrofu konkrētajām 
prasībām; aicina paaugstināt EDA lomu ciešā sadarbībā ar ES Militāro komiteju šajā 
procesā; aicina CSDP institūcijas pārliecināties par to, ka iepirkumu programmas un 
iespēju attīstības programmas piešķir pietiekamus finansiālos līdzekļus un citus resursus 
reaģēšanas uz klimata pārmaiņām un dabas katastrofām konkrētajām vajadzībām;

30. Uzsver to, ka ES ir steidzami nepieciešams izmantot visus tās rīcībā esošos instrumentus; 
aicina HR/VP un Komisiju izmantot esošo likumdošanas kārtību pirms nākamās 
ilggadīgās finanšu perspektīvas 2014. – 2020. gadam, lai virzītu klimata drošību ar visiem 
ārējās palīdzības finansiālajiem instrumentiem; apsveic Komisijas ierosinājumu par 
pārjaunotu stabilitātes instrumentu, kurā jau ir ņemta vērā klimata pārmaiņu negatīvā 
ietekme uz drošību, mieru un politisko stabilitāti;
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31. Aicina HR/VP nosūtīt klimata drošības ekspertus uz ES delegācijām visvairāk skartajās 
valstīs un reģionos, lai stiprinātu Savienības jaudu, kad ir runa par savlaicīgu brīdināšanu 
un informāciju par iespējamo konfliktu izraisīšanos;

32. Apsveic domu par ANO klimata drošības speciālā vēstnieka amata radīšanu un aicina 
HR/VP sekot šai idejai ES gan Savienības, gan valstu līmenī, ieceļot speciālos vēstniekus 
klimata un drošības jautājumos, kā to jau ir izdarījusi Apvienotās Karalistes valdība;

33. Aicina koordinēt mehānismus, ko nepieciešams izveidot starp ES kopumā un tām 
dalībvalstīm, kuras nākotnē var darboties saskaņā ar pastāvīgas strukturētas sadarbības 
noteikumiem, lai nodrošinātu savu pasākumu atbilstību ES vispārējai nostājai šajā jomā;

34. Uzdod tās prezidentam pārsūtīt šo rezolūciju Augstajam pārstāvim/viceprezidentam, 
Padomei, Komisijai, ES dalībvalstu parlamentiem, NATO Parlamentārajai asamblejai, 
NATO ģenerālsekretāram, ANO Ģenerālajai asamblejai un ANO ģenerālsekretāram.


