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EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PROJEKTS

Padomei attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 75. sesiju
(2020/2128(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ANO Statūtus,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un jo īpaši tā 21., 34. un 36. pantu,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, jo īpaši tās preambulu un 18. pantu, un 
ANO cilvēktiesību konvencijas un tām pievienotos fakultatīvos protokolus,

– ņemot vērā 2018. gada 5. jūlija ieteikumu Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Ģenerālās asamblejas 73. sesiju1,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2011. gada 3. maijā pieņemto rezolūciju par 
Eiropas Savienības līdzdalību ANO darbā, ar kuru ES ir piešķirtas tiesības uzstāties 
ANO Ģenerālajā asamblejā, mutiski izklāstīt priekšlikumus un grozījumus, kas pēc 
kādas dalībvalsts pieprasījuma var tikt nodoti balsojumam, un izmantot tiesības atbildēt,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 17. jūnija secinājumus par ES rīcību nolūkā stiprināt 
noteikumos balstītas daudzpusējas attiecības,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 13. jūlija secinājumus par ES prioritātēm Apvienoto 
Nāciju Organizācijā un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 75. sesijā 
(2020. gada septembris – 2021. gada septembris),

– ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja Charles Michel runu par tematu “Spēcīgāka un 
autonomāka Eiropas Savienība kā taisnīgākas pasaules dzinējspēks”, ar ko viņš 
2020. gada 25. septembrī uzstājās ANO Ģenerālajā asamblejā,

– ņemot vērā 2020. gada 22. septembrī publicēto Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / 
Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos viedokļa rakstu 
“ES solidarizējas ar ANO”,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2020. gada 16. septembrī pieņemto deklarāciju 
par Apvienoto Nāciju Organizācijas 75. gadadienas atzīmēšanu,

– ņemot vērā 2016. gada jūnija globālo stratēģiju attiecībā uz Eiropas Savienības 
ārpolitiku un drošības politiku,

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0312.
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– ņemot vērā 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas 
un drošības politikas īstenošanu2, 

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmu 
2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM),

– ņemot vērā 1995. gada septembrī Pekinā rīkoto ceturto Pasaules Sieviešu konferenci, 
tajā pieņemto deklarāciju un rīcības platformu par pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm, kā arī ar tām saistītos turpmākos noslēguma dokumentus, ko attiecīgi 
2000. gada 9. jūnijā, 2005. gada 11. martā, 2010. gada 2. martā un 2015. gada 9. martā 
pieņēma ANO īpašajās sesijās “Pekina +5”, “Pekina +10”, “Pekina +15” un 
“Pekina +20”, par turpmāko rīcību un iniciatīvām Pekinas deklarācijas un rīcības 
platformas īstenošanai,

– ņemot vērā rezolūciju par globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju, ko 
ANO Ģenerālā asambleja apstiprināja 2018. gada 19. decembrī,

– ņemot vērā Reglamenta 118. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā Apvienoto Nāciju Organizācija šogad atzīmē savu 75. gadadienu; tā kā ANO ir 
sevi apliecinājusi kā būtisku forumu starptautiskas vienotas nostājas veidošanai miera 
un drošības, ilgtspējīgas attīstības un cilvēktiesību un starptautisko tiesību ievērošanas 
jautājumos un kā svarīgu atbalsta nestabilām valstīm un neaizsargātām kopienām 
sniedzēju; tā kā situācijā, kad, dažām valstīm cenšoties virzīt vienpusējus lēmumus, 
bieži tiek aizmirsts par ANO sasniegumiem un būtisko lomu, ir svarīgi, lai ES un tās 
dalībvalstis nodrošinātu, ka ANO arī turpmāk ir efektīvs un lietderīgs forums, no kura 
iegūst starptautiskā sabiedrība, un var turpināt gūt rezultātus pašreizējo un turpmāko 
globālo problēmu risināšanā, un tas ir sasniedzams tikai ar daudzpusējiem risinājumiem;

B. tā kā Covid-19 pandēmija ir pierādījusi, ka ir steidzami nepieciešama noturīga spēju 
veidošana visā starptautiskajā sabiedrībā un ciešs daudzpusējs dialogs un sadarbība, 
īpaši attiecībā uz piekļuvi sabiedriskajiem labumiem; tā kā Programma 2030. gadam un 
IAM ir pamata ceļvedis atveseļošanai un rīcībai, ko jau apstiprinājusi starptautiskā 
sabiedrība kopumā; tā kā Covid-19 paātrinās negatīvas tendences, tostarp draudus 
demokrātijai, tiesiskumam un cilvēktiesībām, ja pasaules līmenī netiks īstenota ātra, 
nozīmīga un būtiska politikas darbība; tā kā pandēmija ir uzsvērti parādījusi to, ka 
sabiedrības veselības nodrošināšana ir ne vien morāls pienākums, bet arī 
priekšnoteikums ekonomiskai labklājībai un attīstībai, kā arī to, ka ir svarīgi vairāk un 
labāk ieguldīt, lai apmierinātu kritiski svarīgās vajadzības veselības jomā pasaules 
līmenī;

C. tā kā ANO ģenerālsekretārs ir bijis teicams vadītājs, virzot uz priekšu ANO reformu; tā 
kā ES, kas ir vadošā ANO finansētāja, ir izrādījusi būtisku apņemšanos veicināt 
efektīvu multilaterālismu, politiski, simboliski un finansiāli atbalstot ANO,

2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0008.
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1. iesaka Padomei:

a) turpināt gūt svarīgus rezultātus, atbalstot efektīvu multilaterālismu, efektīvas un 
pārredzamas daudzpusējas organizācijas un jo īpaši ANO kā forumu, kas 
nepieciešams, lai rastu daudzpusējus risinājumus pasaules mēroga problēmām un 
politikas tvērumam, politikas dialogam un vienotas nostājas veidošanai 
starptautiskajā sabiedrībā; atzinīgi vērtē Padomes 2020. gada 13. jūlija 
secinājumus par ES prioritātēm Apvienoto Nāciju Organizācijā un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 75. sesijā, kas tiek uzskatītas par 
efektīviem forumiem, lai veicinātu vispārējas vērtības, kuras ir arī ES 
pamatvērtības;

b) uzskatīt, ka daudzpolārā kontekstā, kur dažas valstis veicina selektīvu 
multilaterālismu, nevis efektīvu un uz vispārējām vērtībām nostiprinātu 
multilaterālismu, ES ir jācenšas vēl vairāk veicināt ANO locekļu beznosacījumu 
apņēmību ievērot vispārējās vērtības, uz noteikumiem balstītu sistēmu un 
cilvēktiesību pārākumu visās politikas jomās; prasa veicināt šādu vērtību 
integrēšanu visās ANO politikas un plānošanas jomās, cieši sadarbojoties ar 
līdzīgos uzskatos esošām valstīm, lai veicinātu politikas dialogu un politikas 
risinājumus, īstenošanu un integrēšanas spēju;

c) turpināt centienus panākt, lai ES un tās dalībvalstis pakāpeniski varētu paust 
vienotu viedokli ANO, īpaši atsaucoties uz ANO Drošības padomi (ANO DP) un 
labajiem rezultātiem sadarbībā ar pastāvīgajām un rotācijas kārtā ieceltajām ANO 
DP loceklēm, kas ir ES dalībvalstis, ar ANO Ģenerālo asambleju (ANO ĢA) un 
Cilvēktiesību padomi; uzteic EĀDD un tā delegāciju, kā arī ES dalībvalstu 
delegāciju teicamo darbu šāda dialoga un sadarbības veicināšanā;

d) atzīt iespējas, ko dotu tieša reģionu iesaiste ANO, atbalstot iespēju citām 
organizācijām, piemēram, Āfrikas Savienībai (ĀS), pieprasīt īpašu statusu kā 
privileģētām novērotājām;

e) turpināt sniegt vērtīgu atbalstu ANO ģenerālsekretāram viņa pūliņos virzīt uz 
priekšu ANO reformu programmu un pastiprināt ANO spēju veicināt attīstību, 
sekmēt mieru un drošību un racionalizēt organizācijas iekšējās pārvaldības 
sistēmu nolūkā panākt efektīvu, pārredzamu, finansiāli ilgtspējīgu un atbildīgu 
ANO, kas var no jauna izveidot saikni ar iedzīvotājiem; uzsver, ka lielākais 
progress, kas panākts ANO reformu procesā, ir bijis administratīvajā un 
birokrātiskajā jomā, savukārt galvenās politiskās reformas joprojām nav īstenotas;

f) turpināt tiekties pēc lielākas sinerģijas ANO Cilvēktiesību padomes, ANO ĢA un 
ANO DP darbā; uzteic ES darbu Cilvēktiesību padomes darba atbalstīšanā saistībā 
ar nepieciešamību integrēt cilvēktiesību ievērošanu visās ANO lēmumu 
pieņemšanas un politikas jomās;

g) turpināt paplašināt savu diplomātijas un pasākumu instrumentu kopumu, īpaši 
attiecībā uz klimata diplomātiju, mieru un drošību, taisnīgu globalizāciju un spēju 
risināt politikas dialogu un panākt vienotu politisku nostāju ne vien ar ANO 
dalībvalstīm, bet arī ar attiecīgajiem sarunu partneriem, piemēram pilsētām, 
reģioniem, akadēmiskajām aprindām, pilsonisko sabiedrību un privāto sektoru;
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h) vēl vairāk paplašināt ES, ĀS un Apvienoto Nāciju Organizācijas trīspusējo 
sadarbību; uzsver, cik svarīgi ir turpināt attīstīt ĀS spējas attiecībā uz krīzes 
novēršanu, krīzes pārvarēšanu un konfliktu risināšanu Āfrikas kontinentā, kā arī 
spējas citās politikas jomās, kas svarīgas Āfrikas drošībai un stabilitātei, arī 
ekonomikas un vides ziņā un attiecībā uz piekļuvi sabiedriskajiem labumiem; 
uzskata, ka ES varētu būt milzīga ietekme, ņemot vērā tās spēju īstenot Āfrikas un 
tās iestāžu partnerības cerības; uzsver, cik svarīgs ir ciešāks politiskais un 
politikas dialogs ar ES partneriem Āfrikā, arī parlamentārajā aspektā;

i) risināt turpmāku dialogu par ANO sistēmas spēju gūt rezultātus un paplašināt tās 
spējas pienākuma aizsargāt ziņā; uzsver, cik svarīgs ir dialogs un sadarbība ar 
ANO saistībā ar efektīvām miera uzturēšanas misijām, kurām ir skaidri mērķi, 
skaidru spēju gūt rezultātus un efektīviem mehānismiem, arī sieviešu izredzēm 
saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1325 un visām turpmākajām 
rezolūcijām, kā arī nepieciešamību nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu un 
civiliedzīvotāju aizsardzību, kas ir miera uzturēšanas pilnvarojuma pamatā; 
uzsver, cik svarīgs ir ES atbalsts valstīm, kuras nesen pieredzējušas vardarbīgus 
konfliktus, un tāpēc prasa pastiprināt sadarbību, pievēršoties nestabilitātei pārejas 
apstākļos, tostarp stiprinot valstu atbildību un nostiprinot miera veidošanas 
ieguvumus;

j) vēl vairāk attīstīt ES mediācijas spējas krīzes novēršanai un pārvarēšanai un 
konfliktu risināšanai sinerģijā ar ANO centieniem — Berlīnes process ir labs 
piemērs ES atbalstam ANO vadītiem mediācijas centieniem un sinerģijai ar tiem;

k) saglabāt apņēmību būt līderei, mobilizējot visus līdzekļus Programmas 
2030. gadam mērķu efektīvai īstenošanai un ar tiem saistīto turpmāko pasākumu 
veikšanai visās ES iekšpolitikas un ārpolitikas jomās; uzsver, ka steidzami 
vajadzīgs pienācīgi atbalstīt un atzīt svarīgo un nepieciešamo darbu, ko veic 
humānās palīdzības aģentūras, piemēram, Pasaules Pārtikas programma;

l) atbalstīt ANO ģenerālsekretāra aicinājumu atzīt pieejamu un cenas ziņā 
pieņemamu Covid-19 vakcīnu par globālu sabiedrisko labumu;

m) turpināt īstenot un paplašināt sadarbību spēju jomā ANO sistēmas satvarā 
attiecībā uz efektīvu kopīgu standartu veicināšanu tādās jaunās politikas jomās kā 
datu aizsardzība, pienācīga rūpība, mākslīgais intelekts vai kibertelpa, vienlaikus 
veicinot pienācīgu atbalstu tām valstīm, kas varētu vēlēties paplašināt savu 
regulatīvo spēju un standartu īstenošanu;

n) risināt migrācijas un piespiedu pārvietošanas jautājumus un sadarboties globālā 
pakta par migrāciju un globālā pakta par bēgļiem īstenošanā; atbalstīt un 
pastiprināt attiecīgo ANO struktūru darbu, piemēram, UNHCR un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Palīdzības un darba aģentūras (UNRWA) darbu;

o) vēl vairāk uzlabot integrētu atbalstu dzimumu līdztiesībai un sieviešu iespēju 
veicināšanai saskaņā ar Pekinas deklarāciju un tās rīcības platformu, īpašu 
uzmanību pievēršot vardarbības pret sievietēm un meitenēm izskaušanai un 
sieviešu jēgpilnas un aktīvas līdzdalības visās sabiedriskās dzīves jomās 
atbalstīšanai;
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p) cieši apspriesties ar Parlamentu par Padomes secinājumu īstenošanas procesu un 
iesaistīt Parlamentu visās tajās politikas jomās, kur parlamentārā diplomātija var 
radīt vērtīgu sinerģiju un pastiprināt visas ES ietekmes tvēruma, pozitīvas 
ietekmes un vadības spēju;

2. uzdod priekšsēdētājam šo ieteikumu nosūtīt Padomei, Komisijas priekšsēdētājas 
vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, 
Komisijai un informēšanas nolūkā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajai 
asamblejai un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.


