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Instituciniai Europos išorės veiksmų tarnybos steigimo aspektai 

2009 m. spalio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl institucinių Europos išorės 

veiksmų tarnybos steigimo aspektų (2009/2133(INI)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (Lisabonos sutarties redakcija) 3 straipsnio 

5 dalį ir 18, 21, 24, 26, 27 ir 47 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Deklaraciją Nr. 15 dėl Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio, pridėtą 

prie Tarpvyriausybinės konferencijos, patvirtinusios Lisabonos sutartį, Baigiamojo akto, 

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl Lisabonos sutarties, ypač į jos 

5 dalies e punktą1, 

– atsižvelgdamas į savo 2000 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl bendros Bendrijos 

diplomatijos2, 

– atsižvelgdamas į savo 2001 m. birželio 14 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl 

išorės tarnybos kūrimo3, 

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. gegužės 26 d. rezoliuciją dėl Europos išorės veiksmų 

tarnybos institucinių aspektų4, 

– atsižvelgdamas į seminarą, kurį 2008 m. rugsėjo 10 d. surengė Parlamento Konstitucinių 

reikalų komitetas, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto 

bei Vystymosi komiteto nuomones (A7-0041/2009), 

A. kadangi būsimos Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) struktūra itin svarbi, jei norima 

didinti Sąjungos išorės santykių nuoseklumą ir veiksmingumą, taip pat užtikrinti, kad jie 

būtų labiau pastebimi, 

B. kadangi EIVT steigimą lėmė šios trys Lisabonos sutartyje numatytos naujovės: bus 

renkamas Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, kuris nebus keičiamas rotacijos tvarka ir 

valstybių ar vyriausybių vadovų lygmeniu atstovaus Sąjungai užsienyje; Europos Vadovų 

Taryba, gavusi Komisijos pirmininko sutikimą, skirs Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį 

užsienio reikalams ir saugumo politikai, kuris bus už išorės santykius atsakingas 

Komisijos pirmininko pavaduotojas (PP/VĮ); Sąjungai bus aiškiai suteiktas juridinio 

asmens statusas, kuriuo siekiama užtikrinti visišką Sąjungos veiksmų laisvę tarptautiniu 

                                                 
1  OL C 184 E, 2009 8 6, p. 25. 
2  OL C 135, 2001 5 7, p. 69. 
3  OL C 53 E, 2002 2 28, p. 390. 
4  OL C 117 E, 2006 5 18, p. 232. 



 

lygmeniu, 

C. kadangi EIVT logiškai pratęsia acquis communautaire Sąjungos išorės santykių srityje, 

nes taip bus glaudžiau koordinuojama administracinių padalinių, atsakingų už bendros 

užsienio ir saugumo politikos (BUSP) bendrą strategiją, veikla, ir pagal Bendrijos modelį 

palaikomus Bendrijos išorės santykius; kadangi EIVT papildo diplomatines valstybių 

narių atstovybes, tačiau jų nekvestionuoja, 

D. kadangi per pastaruosius dešimtmečius padidėjo Europos Sąjungos vaidmuo pasaulyje, 

taigi norėdama veikti išvien ir pajėgti rasti aiškius, nuoseklius ir veiksmingus pasaulinių 

problemų sprendimus Europos Sąjunga turi vadovautis nauju principu, 

E. kadangi svarbu pabrėžti, kad Europos Parlamentas nuolat ragino įsteigti bendrą Europos 

diplomatinę tarnybą, kurios veikla būtų suderinta su Sąjungos tarptautiniu vaidmeniu ir 

kuri užtikrintų didesnį Sąjungos viešumą ir sugebėjimą efektyviai veikti tarptautinėje 

arenoje; kadangi reikėtų paraginti Tarybą, Komisiją ir valstybes nares pasinaudoti 

galimybe, įsteigiant EIVT, formuoti aiškesnę, nuoseklesnę ir veiksmingesnę užsienio 

politiką, 

F. kadangi EIVT įsteigimas turi padėti išvengti dubliavimo, neveiksmingumo ir išteklių 

eikvojimo Sąjungos išorės veiksmų srityje, 

G. kadangi EIVT turėtų pasitarnauti tam, kad ES taptų labiau matoma, kaip svarbiausia 

besivystančių šalių partnerė, ir turėtų būti grindžiama stipriais ES ryšiais su 

besivystančiomis šalimis, 

H. kadangi Lisabonos sutartyje vystomasis bendradarbiavimas išskiriamas kaip atskira 

politikos sritis, kuriai numatyti specialūs tikslai ir kuri turi tokį patį statusą kaip ir kitos 

išorės politikos sritys, 

I. kadangi Deklaracijoje Nr. 15 dėl Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio valstybių narių 

vyriausybės numatė, kad PP/VĮ, Komisija ir valstybės narės turėtų pradėti parengiamąjį 

darbą dėl EIVT, kai tik bus pasirašyta Lisabonos sutartis, 

J. kadangi, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, už Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą bus 

atsakingas PP/VĮ; kadangi atlikdamas šią užduotį PP/VĮ, kaip Komisijos pirmininko 

pavaduotojas, vykdys su Komisijos išorės santykiais susijusius įgaliojimus ir tuo pat 

metu, remdamasis Tarybos nurodymais, įgyvendins BUSP (t. y. eis dvejas pareigas); 

kadangi PP/VĮ naudosis EIVT; kadangi EIVT dirbs Tarybos sekretoriato ir Komisijos 

pareigūnai bei valstybių narių diplomatinių tarnybų komandiruotas personalas, 

K. kadangi Komisija, naudodamasi pagal Sutartis suteiktais įgaliojimais ir Teisingumo 

Teismo praktikoje pripažinta Bendrijos institucijų teise pačioms tvarkyti savo reikalus, 

išsiplėtus Bendrijos išorės veiksmams įsteigė daug atstovybių trečiosiose šalyse ir prie 

tarptautinių organizacijų; kadangi Taryba turi ryšių tarnybas Niujorke ir Ženevoje, per 

kurias palaiko ryšius su Jungtinėmis Tautomis; kadangi bendras šių Komisijos atstovybių 

ir Tarybos ryšių tarnybų indėlis arba jų pertvarkymas į bendras Tarybos ir Komisijos 

atstovybes leis sukurti tinklą, kuriame dirbs apytikriai 5 tūkst. darbuotojų ir kuris taps 

vienu iš EIVT steigimo ramsčių, 

L. kadangi, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, EIVT struktūra ir veikla bus nustatyta Tarybos 



sprendime, priimame gavus PP/VĮ pasiūlymą, pasikonsultavus su Parlamentu ir gavus 

Komisijos pritarimą, 

M. kadangi daugelį principinių klausimų dėl EIVT struktūros reikėtų išspręsti likus užtektinai 

laiko, siekiant užtikrinti, kad tarnyba pradėtų veiklą kuo greičiau po to, kai bus paskirtas 

PP/VĮ, 

N. kadangi, atsižvelgiant į tai, kad su Parlamentu bus konsultuojamasi dėl EIVT steigimo, 

taip pat į poveikį biudžetui, būtina iš anksto pradėti dialogą su Parlamentu esminiais 

klausimais, siekiant užtikrinti veiksmingą EIVT steigimą ir suteikti jai reikalingų 

finansinių išteklių, 

1. pažymi, kad, baigus intensyvias diskusijas dėl EIVT struktūros, konvente pasiūlytas 

modelis, pagal kurį svarbus vaidmuo tenka Parlamentui ir Komisijai; pažymi, kad taikant 

specialią procedūrą, kurią Tarpvyriausybinė konferencija galiausiai sutiko įtraukti į 

Lisabonos sutartį (Taryba sprendžia vieningai, gavusi PP/VĮ pasiūlymą, pasikonsultavusi 

su Europos Parlamentu ir gavusi Komisijos pritarimą), išlaikoma pusiausvyra tarp 

Sąjungos institucijų ir reikia rasti bendru sutarimu grindžiamą sprendimą; 

2. dar kartą primena Komisijai, kad sprendimo steigti EIVT negalima priimti negavus 

Komisijos pritarimo; ragina Komisiją atliekant su EIVT susijusį parengiamąjį darbą 

naudotis visa savo, kaip institucijos, turima įtaka, siekiant Sąjungos išorės santykių srityje 

išlaikyti ir toliau plėtoti Bendrijos modelį; be to, primena, kad steigiant EIVT turi būti 

susitarta dėl biudžeto aspektų; 

3. ragina Komisiją, Tarybą, valstybes nares ir būsimąjį PP/VĮ aiškiai įsipareigoti susitarti, 

dalyvaujant Parlamentui, dėl išsamaus, didelio užmojo ir bendro EIVT steigimo plano; 

4. rekomenduoja atsižvelgiant į patirtį keisti su EIVT susijusią strategiją, kuri bus nustatoma 

pagal Europos Sąjungos sutarties (Lisabonos sutarties redakcija) 18, 27 ir 40 straipsnius; 

mano, kad neįmanoma iš anksto visiškai apriboti ar apibrėžti tokios įstaigos kaip EIVT, 

tačiau ji turi būti kuriama remiantis abipusiu pasitikėjimu ir vis didesnėmis žiniomis bei 

bendra patirtimi; 

5. primena, kad EIVT turi užtikrinti visapusišką Pagrindinių teisių chartijos taikymą visais 

Sąjungos išorės veiksmų atžvilgiais, laikantis Lisabonos sutarties dvasios ir tikslo; 

pabrėžia EIVS atsakomybę užtikrinti ES išorės veiksmų ir kitų politikos krypčių 

nuoseklumą pagal Europos Sąjungos sutarties (Lisabonos sutarties redakcija) 21 

straipsnio 3 dalį; 

6. pakartoja toliau pateikiamus principus ir ragina Komisiją ateityje teikiant pasiūlymus 

primygtinai reikalauti, kad jų būtų laikomasi, vadovaujantis Lisabonos sutarties nuostatų 

dvasia ir tikslu, taip pat konvento metu vykusių svarstymų dvasia: 

a) skiriant EIVT darbuotojus turėtų būti vadovaujamasi nuopelnais, žiniomis ir 

pasiekimais, laikantis atitinkamų proporcijų ir paisant geografinės pusiausvyros tarp 

Komisijos, Tarybos ir nacionalinių diplomatinių tarnybų, laikomasi atviros bei 

skaidrios tvarkos ir užtikrinama, kad PP/VĮ galėtų vienodai naudotis visuose 

trijuose šaltiniuose sukauptomis žiniomis ir patirtimi; be to, EIVT institucinė 

sistema turi atitikti su lyčių pasiskirstymu susijusį modelį, tinkamai atspindintį 

Sąjungoje prisiimtus įsipareigojimus lyčių aspekto integravimo srityje; 



 

b) EIVT struktūra turėtų padėti didinti Sąjungos išorės veiksmų ir atstovavimo jai 

užsienio santykiuose nuoseklumą, taigi šiuo tikslu EIVT visų pirma nedelsiant 

turėtų tapti padaliniai, siauresne prasme atsakingi už išorės santykius, ir 

vadovaujantieji atstovybių trečiosiose šalyse darbuotojai; toliau plečiant veiklą gali 

būti svarstoma, kokias kitas funkcijas taip pat reikėtų pavesti EIVT; 

c) vis dėlto nebūtina iš Komisijos generalinių direktoratų atimti visų jų įgaliojimų 

išorės santykių srityje; dabartinių Bendrijos politikos krypčių ir jų išorės aspektų 

visumą visų pirma reikėtų išlaikyti tose srityse, kuriose Komisijai suteikta 

vykdomųjų įgaliojimų; Komisija, siekdama išvengti dubliavimo, turėtų nustatyti 

specialų veiklos modelį, skirtą susijusiems padaliniams; 

d) PP/VĮ turi būti pavaldūs karinių ir civilinių krizių valdymo skyriai, tuo tarpu 

personalo administravimas ir organizacinė struktūra gali skirtis, palyginti su 

civiliais darbuotojais; keitimasis EIVT veikėjų žvalgybos analizės duomenimis itin 

svarbus norint padėti PP/VĮ vykdyti jam patikėtą užduotį įgyvendinti aiškią, 

nuoseklią ir veiksmingą Sąjungos užsienio politiką; 

e) Komisijos atstovybės trečiosiose šalyse ir Tarybos ryšių tarnybos, taip pat, kai 

įmanoma, ES specialiųjų įgaliotinių biurai turėtų būti sujungti į „Sąjungos 

ambasadas“, kurioms vadovautų PP/VĮ atskaitingi EIVT darbuotojai; pagal šią 

tvarką neturėtų būti užkertamas kelias komandiruoti tam tikroje srityje 

besispecializuojančių Komisijos generalinių direktoratų patarėjų; 

f) EIVT turi užtikrinti, kad ES atstovybėse dirbtų kontaktiniai Europos Parlamento 

asmenys, kurie užtikrintų bendradarbiavimą su Europos Parlamentu (pvz., jie būtų 

atsakingi už Parlamento ryšius trečiosiose šalyse); 

7. mano, kad EIVT, kuri organizacinės struktūros ir biudžeto požiūriu yra sui generis 

tarnyba, turi būti įtraukta į Komisijos administracinę sistemą, kadangi tai užtikrintų 

visapusišką skaidrumą; mano, kad pagal privalomas sprendimo dėl EIVT steigimo 

nuostatas turėtų būti užtikrinta, jog, kalbant apie PP/VĮ vadovavimo įgaliojimus, tarnyba, 

kaip numatyta Lisabonos sutartyje, tradicinės išorės politikos srityje (BUSP ir bendra 

saugumo ir gynybos politika) vadovautųsi Tarybos sprendimais, o bendrų išorės santykių 

srityje – bendrais Komisijos narių sprendimais; mano, kad steigiant EIVT turėtų būti 

vadovaujamasi šiais principais: 

a) visiems EIVT darbuotojams, neatsižvelgiant į tai, kuri institucija juos 

komandiruoja, turėtų būti suteikiamas toks pat nuolatinio arba laikino darbuotojo 

statusas ir nustatomos tokios pačios teisės ir pareigos, pvz., neturėtų skirtis laikinų 

ir nuolatinių pareigūnų pareigos ar jų padėtis organizacinėje struktūroje; kadangi 

laikinus darbuotojus komandiruoja skirtingos institucijos, jų statusui turėtų būti 

taikomi ES pareigūnų tarnybos nuostatai, su sąlyga, kad komandiruojančiosios 

institucijos komandiruos pareigūnus dirbti EIVT tarnybos tikslais; 

b) EIVT skiriančiosios institucijos įgaliojimai turėtų būti pavesti PP/VĮ ir turėtų būti 

užtikrinta, kad bus paskelbti Sutartyje numatytus įgaliojimus atitinkantys darbo 

nurodymai, o PP/VĮ priims sprendimus dėl darbuotojų skyrimo, paaukštinimo ir 

atleidimo; 

c) taikant Sutartyse apibrėžtus įgaliojimus atitinkančius darbo nurodymus, turėtų būti 



užtikrintas tam tikras objektyvus EIVT darbuotojų nepriklausomumas, siekiant, kad 

tarnyba galėtų optimaliai atlikti jai pavestas užduotis; tokį nepriklausomumą galėtų 

užtikrinti skyrimas į pareigas nustatytam laikotarpiui (pvz., penkerių metų 

laikotarpis, kurį būtų galima pratęsti), kuris galėtų būti trumpinamas tik tuo atveju, 

jei tam tikras darbuotojas neatliktų savo pareigų; 

d) pagal analogiją su precedentu laikytinais atvejais1 atitinkamam Komisijos 

generaliniam direktoriui turėtų tekti atsakomybė atlikti skiriančiosios institucijos 

pareigas, susijusias su EIVT darbuotojų įdarbinimo administravimu ir PP/VĮ 

sprendimų dėl skyrimo, paaukštinimo ar atleidimo įgyvendinimu; 

e) nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojų komandiravimas į EIVT turėtų būti 

laikomas neatskiriama jų karjeros šiose tarnybose dalimi; 

f) sprendime dėl EIVT steigimo reikėtų nustatyti organizacinę tarnybos struktūrą ir 

numatyti, kad, vykstant kasmetinei biudžeto sudarymo procedūrai, personalo planas 

būtų tvirtinamas kaip Komisijos biudžeto priedas (administravimo išlaidos), nes tai 

sudarytų sąlygas kurti tarnybą sistemingai, atsižvelgiant į nustatytus poreikius; 

g) EIVT steigimas reikalauja koreguoti Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės 

drausmės ir patikimo finansų valdymo2, kaip numatyta jo 4 punkte ir G punkto 

II dalyje; turėtų būti griežtai laikomasi principo skirti veiklos ir administravimo 

išlaidas (Finansinio reglamento3 41 straipsnio 2 dalis); 

h) PP/VĮ turėtų spręsti dėl jį pakeisiančio asmens kiekvienu atskiru atveju, 

atsižvelgdamas į pareigas, kurias tuomet reikės atlikti; 

8. primena, kad reikia susitarti su Parlamentu dėl būsimų Komisijos pasiūlymų, iš dalies 

keičiančių Finansinį reglamentą ir tarnybos nuostatus; pakartoja ryžtą minėtųjų 

institucinių naujovių srityje visapusiškai naudotis turimais biudžeto įgaliojimais; pabrėžia, 

kad remiantis Sutartimis visus EIVT finansavimo tvarkos aspektus ir toliau turi 

kontroliuoti biudžeto valdymo institucija; 

9. mano, kad: 

a) EIVT turėtų vadovauti PP/VĮ atskaitingas generalinis direktorius, kuris tam tikrais 

atvejais galėtų atstovauti PP/VĮ; 

b) EIVT turėtų sudaryti direktoratai, kiekvienas iš kurių būtų atsakingas už tam tikrą 

geostrateginiu požiūriu svarbią Sąjungos išorės santykių sritį, taip pat direktoratai, 

atsakingi už saugumo ir gynybos politikos klausimus, civilinių krizių valdymą, 

daugiašalius ir kelias sritis apimančius reikalus, įskaitant žmogaus teises ir 

administracinius reikalus; 

                                                 
1  Pvz., 1999 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimo 1999/352/EB, EAPB, Euratomas dėl Europos 

kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) įsteigimo (OL L 136, 1999 5 31, p. 20) 6 straipsnis. 
2  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl 

biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (OL C 139, 2006 6 14, p. 1). 
3  2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 

bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1). 



 

c) EIVT turėtų užtikrinti, kad, kalbant apie kiekvieną direktoratą, Briuselyje veikiantys 

skyriai, atsakingi už tam tikras šalis, bendradarbiautų su Sąjungos atstovybėmis 

(ambasadomis) trečiosiose šalyse; 

d) nei Taryboje, nei Europos Vadovų Taryboje neturėtų būti išorės tarnybų 

dubliavimo; 

10 pažymi, kad tol, kol ES atstovybės trečiosiose šalyse papildys veikiančių valstybių narių 

diplomatinių atstovybių darbą, bus įmanoma ilgainiui didinti veiksmingumą, kadangi 

būsimoji ES atstovybė daugeliu atveju galėtų perimti konsulines paslaugas ir spręsti su 

Šengeno erdvės vizomis susijusius klausimus; 

11. mano, kad sprendime, kuriame bus nustatyta EIVT struktūra ir veikla, taip pat reikėtų 

numatyti, jog Sąjungos ambasados trečiosiose šalyse, jei reikia, atsižvelgdamos į turimus 

išteklius, turi teikti logistinę ir administracinę paramą visų Sąjungos institucijų 

darbuotojams; 

12. kadangi Europos Sąjungos atstovybės bus sudedamoji EIVT dalis ir turėtų vadovautis 

PP/VĮ nurodymais ir būti jam pavaldžios, taip pat turėtų administraciniu požiūriu 

priklausyti Komisijai, ragina būsimąjį PP/VĮ įsipareigoti informuoti Parlamento Užsienio 

reikalų ir Vystymosi komitetus apie asmenis, kuriuos jis ketina skirti į aukštesnes EIVT 

pareigas, ir pritarti tam, kad komitetai savo nuožiūra rengtų klausymus dalyvaujant 

kandidatams; taip pat ragina būsimąjį PP/VĮ įsipareigoti surengti pakartotines derybas dėl 

dabartinio Pagrindų susitarimo1 su Europos Parlamentu, ypač dėl galimybės susipažinti su 

jautria informacija ir kitų klausimų, susijusių su sklandžiu institucijų bendradarbiavimu; 

13. siūlo atlikti tyrimą ir nustatyti, kiek Sąjungos ambasadų darbuotojai, kuriuos 

komandiravo nacionalinės konsulinės tarnybos, be politinių ir ekonominių užduočių 

galėtų, jei reikės, palaipsniui prisiimti atsakomybę už konsulines užduotis, susijusias su 

trečiųjų šalių piliečiais, taip pat už užduotis, susijusias su EB sutarties 20 straipsnyje jau 

numatyta diplomatine ir konsuline Sąjungos piliečių apsauga trečiosiose šalyse; be to, 

siūlo apsvarstyti Parlamento pareigūnų ir EIVT bendradarbiavimo galimybes; 

14. mano, kad būtina imtis tolesnių veiksmų, susijusių su Sąjungos pareigūnų mokymu išorės 

santykių srityje; siūlo steigti Europos diplomatijos koledžą, kuris, glaudžiai 

bendradarbiaudamas su atitinkamomis valstybių narių įstaigomis, teiktų Sąjungos ir 

valstybių narių pareigūnams, atliksiantiems su išorės santykiais susijusias pareigas, 

tinkamas mokymo paslaugas, paremtas vienodai suderintomis mokymo programomis, 

įskaitant mokymo paslaugas konsulinių ir diplomatinių procedūrų, diplomatijos ir 

tarptautinių santykių, taip pat Europos Sąjungos istorijos ir veiklos būdų žinių srityse; 

15. ragina PP/VĮ atsižvelgiant į šioje rezoliucijoje pateikiamas gaires parengti pasiūlymą dėl 

sprendimo, kuriame būtų nustatyta EIVT struktūra ir veiklos būdai; pasilieka teisę priimti 

išsamią poziciją dėl tokio pasiūlymo pagal Europos Sąjungos sutarties (Lisabonos 

sutarties redakcija) 27 straipsnio 3 dalį, taip pat, vykstant biudžeto sudarymo procedūrai, 

apsvarstyti finansinius aspektus; vis dėlto rekomenduoja kuo anksčiau pasiekti politinį 

sutarimą su Parlamentu visais klausimais, siekiant įsigaliojus Lisabonos sutarčiai 

nešvaistyti brangaus laiko politiniams nesutarimams dėl būsimos EIVT struktūros; 

                                                 
1  Pagrindų susitarimas dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių (OL C 121, 2001 4 24, 

p. 122). 



16. ragina Komisiją pritarti PP/VĮ pasiūlymui tik tuo atveju, jei jis iš esmės atitinka šioje 

rezoliucijoje pateikiamas gaires, arba tuo atveju, jei institucijos, įskaitant Parlamentą, 

bendru sutarimu randa kitokį kompromisinį sprendimą; 

17. yra pasiryžęs reikalauti, kad paskirtasis kitos kadencijos Komisijos pirmininko 

pavaduotojas turėtų poziciją šioje rezoliucijoje iškeltais klausimais tuomet, kai skiriant 

kitos kadencijos Komisiją vyks jo klausymas atsakingame komitete; 

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 

 


