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finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės 

veiksmų tarnyba (2016/2160(DEC)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą1, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų konsoliduotąsias metines 

ataskaitas (COM(2016)0475 – C8-0278/2016)2, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2015 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo 

ataskaitą kartu su institucijų atsakymais3, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą4, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 

318 ir 319 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 

Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 

taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20025, 

ypač į jo 55, 99 ir 164–167 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 7/2016 „Europos išorės veiksmų 

tarnybos pastatų, esančių visame pasaulyje, valdymas“, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto 
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nuomonę (A8-0122/2017), 

1. patvirtina Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, kad 

Europos išorės veiksmų tarnybos 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas; 

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 

Europos išorės veiksmų tarnybai, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje). 



 

 

2. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, 

sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų 

bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba, 

dalį (2016/2160(DEC)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto 

nuomonę (A8-0122/2017), 

A. kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą 

tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų 

demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais 

grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių 

valdymą; 

1. palankiai vertina tai, kad, Audito Rūmų teigimu, bendras 5 išlaidų kategorijos 

(„Administravimas“), įskaitant Europos išorės veiksmų tarnybos (toliau – EIVT) 

biudžetą, klaidų lygis ir toliau yra palyginti mažas (apytikriai 0,6 proc. 2015 m.); 

2. pažymi, kad Audito Rūmai nenustatė didelių trūkumų, susijusių su EIVT metinėmis 

veiklos ataskaitomis ir vidaus kontrolės sistema;  

3. ragina EIVT ištaisyti tam tikrus Audito Rūmų nustatytus trūkumus, susijusius su vietos 

darbuotojų įdarbinimo delegacijose procedūromis (t. y. skaidrumo trūkumu, susijusiu su 

tam tikrais procedūros etapais) ir su viešųjų pirkimų, kuriuos rengė delegacijos, 

procedūromis (būtent neteisingu pasiūlymų vertinimu, palyginti su techninėmis 

specifikacijomis, arba netinkamos viešųjų pirkimų procedūros naudojimu);  

4. pritaria Audito Rūmams, kad labai svarbu pagerinti viešųjų pirkimų procedūrų 

koncepciją, planą, koordinavimą ir vykdymo gaires mažos vertės sutartims, nes šios 

sutartys sudaro 4,5 proc. bendros sutarčių, sudarytų 2015 m., vertės; pritaria EIVT 

ketinimui rengti regioninius seminarus ir teikti administracinę viešųjų pirkimų paramą 

visam delegacijų tinklui; 

5. ragina EIVT pagerinti savo atrankos procedūrų kokybę, integruojant visus būtinus 

patvirtinamuosius dokumentus; prašo EIVT geriau suderinti pirkimo procedūras, kurios 

vykdomos delegacijose; pakartoja savo prašymą ištaisyti šioje srityje pasikartojančius 

trūkumus ir toliau teikiant administracinę paramą delegacijoms, kai padėtis yra itin 

kritiška; 

6. teigiamai vertina tai, kad rengiant 2015 m. išorės pagalbos valdymo ataskaitą buvo 

paskelbtos patobulintos ir išsamesnės gairės, pagal kurias sustiprinama delegacijų 

vadovų priežiūra ir kurios apima atskaitomybę ir ataskaitų teikimo reikalavimus; 



 

 

7. apgailestauja, kad 2015 m. iki 22,4 proc. padidėjo bendras klaidų, susijusių su 

įsipareigojimais, lygis (palyginti su 18,3 proc. 2014 m.), nustatytas ex ante kontrolės 

lygmeniu; 

8. pažymi, kad bendras EIVT 2015 m. biudžetas sudarė 602,8 mln. EUR, o tai 16,2 proc. 

daugiau nei 2014 m.; šį padidėjimą lėmė tai, kad į EIVT biudžetą perkelta 

71,5 mln. EUR, kuriuos sudarė lėšos, perkeltos iš Komisijos administracinio biudžeto 

(25,2 mln. EUR) ir iš kitų biudžeto eilučių (iki 46,3 mln. EUR), siekiant finansuoti 

bendras Sąjungos delegacijų išlaidas, pvz., nuomos, biurų apsaugos ir IT išlaidas; 

pažymi, kad neįtrauktos EPF lėšos;  

9. pažymi, kad EIVT administracinio biudžeto vykdymas ir toliau kelia susirūpinimą, nes 

kai kurios delegacijos, papildomai prie pačios EIVT biudžeto lėšų, gauna Komisijos 

įnašus į biudžetą iš 33 skirtingų biudžeto eilučių; ragina visus suinteresuotuosius 

subjektus toliau tobulinti ir supaprastinti biudžeto šaltinius ir tvarką, siekiant palengvinti 

biudžeto vykdymą; palankiai vertina naujausią biudžetinę procedūrą, nustatytą EPF 

administracinėms išlaidoms, kurios nuo 2016 m. turės būti padengiamos iš EIVT 

biudžeto, remiantis standartinės sumos asmeniui apskaičiavimu; 

10. pažymi, kad centrinės būstinės biudžetas siekė 218,9 mln. EUR, iš kurių 

140,5 mln. EUR (arba 64,7 proc.) buvo susiję su darbo užmokesčio ir kitų išmokų 

mokėjimu pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus įdarbintiems ir išorės darbuotojams, 

30 mln. EUR (13,7 proc.) – su pastatais ir 30,7 mln. EUR – su IT sistemomis, įranga ir 

baldais; 

11. pažymi, kad 383,9 mln. EUR delegacijų biudžetas buvo paskirstytas taip: 

155,8 mln. EUR (t. y. 40,6 proc.) – pastatams ir susijusioms išlaidoms, 105,5 mln. EUR 

(27,5 proc.) – pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus įdarbintų darbuotojų darbo 

užmokesčiui, 60,1 mln. EUR (15,7 proc.) – išorės darbuotojams ir išorės paslaugoms, 

20,6 mln. EUR (5,4 proc.) – kitoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojais, ir 

41,9 mln. EUR (10,9 proc.) – kitoms administracinėms išlaidoms; taip pat pažymi, kad 

204,7 mln. EUR gauta iš Komisijos administracinėms išlaidoms, susijusioms su 

Komisijos darbuotojais, įdarbintais Sąjungos delegacijose, padengti; 

12. pakartoja savo prašymą atkreipti dėmesį, visų pirma delegacijose, į darbo tęstinumą ir 

dokumentų valdymą, kaip svarbiausias vidaus kontrolės normas, tačiau taip pat ir 

svarbius valdymo komponentus, ypač dėl informacijos, naudojamos įvairiais valdymo 

tikslais, t. y. stebėsenai, vertinimui ir veiklos bei projektų ataskaitoms, prieinamumo ir 

patikimumo; 

13. atkreipia dėmesį į tai, kad tik dvi delegacijos pateikė išlygas, susijusias su tinkamos 

konkurso procedūros nebuvimu ir trūkstama svarbiausia valdymo informacija, kuri 

turėjo būti panaudota patikinimo pareiškimui;  

14. pritaria reguliariems EIVT ir Komisijos tarnybų, sprendžiančių išorės klausimus dėl 

sukčiavimo prevencijos ir nustatymo, ryšiams;  

15. pritaria tam, kad būtų sukurtas Europos regioninis centras – iniciatyva, kuria siekiama 

teikti geresnę administracinę pagalbą Sąjungos delegacijoms, susijusią su finansų 

valdymo, viešųjų pirkimų ir žmogiškųjų išteklių sritimis; tikisi, kad Europos 

Parlamentui bus pateiktas 2017 m. bandomojo projekto įvertinimas; ragina EIVT, jei 



 

 

tinkama, tęsti šią praktinių žinių telkimo praktiką kituose regionuose, siekiant stabiliai 

mažinti administracinę naštą ir sąnaudas delegacijose; 

16. mano, jog būtina, kad delegacijų vadovai, papildomai prie informavimo apie jų politines 

pareigas, ir toliau būtų reguliariai informuojami apie jų vaidmenį bendrai stiprinant 

tikrumą, valdymą ir atskaitomybę, ypač susijusius su įvairių komponentų, kurie galėtų 

lemti išlygos pateikimą, vertinimu; ragina EIVT teikti mokymus ir ekspertų 

konsultacijas delegacijų vadovams, ypač valstybių narių diplomatams;  

17. atkreipia dėmesį į EIVT organizacijos pokyčius ir racionalizaciją, siekiant supaprastinti 

atskaitomybės linijas ir informacijos srautus, padedančius EIVT lengviau formuoti 

reakcijas į krizes ar politines problemas ir sumažinti hierarchijos sluoksnių lygį turint 

mažiau direktoratų;  

18. pripažįsta, kaip svarbu valdyti žmogiškuosius išteklius EIVT, į kurią darbuotojai 

priimami iš „trijų įdarbinimo šaltinių“, valdyti skyrimą į delegacijas, kartu pasiekiant 

metinį darbuotojų mažinimą, kuris 2015 m. turėjo sudaryti 17 etatų centrinėje būstinėje; 

19. pažymi, kad valstybių narių diplomatai sudarė 32,9 proc. visų AD kategorijos EIVT 

darbuotojų (t. y. 307 asmenys), palyginti su 33,8 proc. 2014 m.; pažymi, kad ši dalis 

didesnė delegacijose, nes jose dirba 43,1 proc. valstybių narių diplomatų (arba 166), o 

25,7 proc. diplomatų dirba centrinėje būstinėje; ragina, kad darbuotojai būtų paskirstyti 

proporcingiau, ir primena EIVT, kaip svarbu telkti valstybių narių ekspertus ir EIVT 

darbuotojus kiekvienu lygmeniu;  

20. pabrėžia, kad valstybių narių diplomatų, paskirtų delegacijų vadovais, skaičius siekė 63 

iš visų 134 delegacijų vadovų pareigybių, ir tai sudarė 47 proc. visų delegacijų vadovų; 

pabrėžia, kad 63 pareigybės buvo paskirstytos neatsižvelgiant į lyčių pusiausvyrą 

16 proc. ir 84 proc. santykiu, ir tik 16 iš 63 vadovų buvo valstybių narių, įstojusių į 

Sąjungą 2004 m. arba vėliau, piliečiai; taip pat pažymi, kad skiriant 29 delegacijų 

vadovų pavaduotojus lyčių pusiausvyra buvo pažeista, jie paskirti 24 proc. ir 76 proc. 

santykiu, ir kad 6 iš delegacijų vadovų pavaduotojų buvo valstybių narių diplomatai; 

21. pažymi, kad iš valstybių narių deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius 2015 m. ir 

toliau augo (8 proc., palyginti su 2014 m.) ir pasiekė 434 (iš jų 376 įdarbinti centrinėje 

būstinėje ir 58 – delegacijose); pažymi, kad 40 proc. iš 376 komandiruotų nacionalinių 

ekspertų (arba 151), dirbančių Briuselyje, gauna atlyginimą iš savo nacionalinių 

administracijų; 

22. primena EIVT poreikį užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi įdarbinimo formulės, 

kalbant apie iš valstybių narių įdarbintų ir iš Sąjungos institucijų įdarbintų EIVT 

darbuotojų proporcinę dalį, kaip numatyta Tarybos sprendime, kuriuo įsteigiama EIVT; 

23. pažymi, kad bendro pasiskirstymo pagal lytis srityje beveik pasiekta lygybės 47 proc. ir 

53 proc. santykiu visų darbuotojų atžvilgiu, tačiau AD kategorijos darbuotojų atžvilgiu 

skirtumas yra 31,7 proc. ir 68,3 proc. (palyginti su 31 proc. ir 69 proc. 2014 m.); 

pažymi, kad ši 30 proc. proporcinė dalis yra stabili nuo 2011 m.; 

24. dar kartą pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl vadovų pareigybių pasiskirstymo lyčių 

aspektu netolygumo, nes šis lygis šiuo metu siekia 21,4 proc. ir 78,6 proc.; 

apgailestauja, kad kitos lyties asmenų, teikiančių prašymus dėl vadovų pareigų, dalis ir 



 

 

toliau yra maža ir sudaro 16 proc.; mano, kad pažanga šioje srityje yra svarbi, ir todėl 

ragina EIVT pakeisti savo sąlygas ir įdarbinimo politiką, siekiant pritraukti tiek pat 

abiejų lyčių asmenų į vadovų pareigas; 

25. pakartoja, kad geografinė pusiausvyra, t. y. santykis tarp personalo pilietybės ir 

valstybių narių dydžio, turėtų būti svarbus EIVT žmogiškųjų išteklių valdymo 

elementas, ypač kalbant apie valstybes nares, kurios įstojo į Sąjungą 2004 m. arba 

vėliau; yra rimtai susirūpinęs dėl nuolatinio nepakankamo atstovavimo šioms 

valstybėms narėms darbuotojų ir vadovų lygmenimis; todėl ragina EIVT stengtis 

ženkliai pagerinti padėtį šioje srityje; pabrėžia, kad ypač toms valstybėms narėms per 

mažai atstovaujama aukščiausiuoju administravimo lygmeniu ir vadovaujamose 

pareigose – šioje srityje vis dar laukiama ženklios pažangos; 

26. džiaugiasi, kad Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė užsienio 

reikalams ir saugumo politikai Parlamentui įsipareigojo spręsti su pernelyg dideliu 

delegacijų vadovų postus užimančių nacionalinių diplomatų skaičiumi susijusią 

problemą, ir ragina EIVT 2017 m. pateikti savo žmogiškųjų išteklių politikos peržiūrą, 

dėmesį sutelkiant į tokius klausimus kaip lyčių pusiausvyra ir darbuotojų judumas tarp 

institucijų, kurioje taip pat būtų atsižvelgiama į minėtos politikos poveikį 

žmogiškiesiems ištekliams siekiant stiprinti Sąjungos išorės veiksmus ir matomumą 

įgyvendinant visuotinę Sąjungos strategiją; 

27. ragina EIVT toliau plėtoti Sąjungos delegacijų vaidmenį, visų pirma lengvinant ir 

remiant koordinavimą tarp valstybių narių konsulinės pagalbos teikimo srityje;  

28. primena EIVT, kad riba tarp ekonominės diplomatijos ir lobizmo yra plona; todėl ragina 

EIVT prisijungti prie būsimo tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo skaidrumo 

registro, įskaitant Sąjungos delegacijoms skirtą registrą, tiek, kiek tai yra teisiškai 

įmanoma; 

29. pažymi, kad Sąjungos delegacijų tinklui teko 160 mln. EUR metinių išlaidų, o tai buvo 

per 50 proc. daugiau, palyginti su praėjusiais finansiniais metais; pabrėžia, kad 80 proc. 

delegacijų patalpų vis dar yra nuomojamos ir 2015 m. šiai nuomai išleista suma siekė 

53,4 mln. EUR; palankiai vertina tai, kad įsteigta paskolos priemonė, turinti 200 mln. 

EUR fondą, siekiant geriau valdyti pastatų politiką ir sumažinti delegacijų pirkimo 

sąnaudas; apgailestauja, kad, nepaisant paskolos priemonės ir padidintų išlaidų, EIVT 

yra tik kelių delegacijų pastatų savininkė; ragina EIVT savo metinėje veiklos ataskaitoje 

pateikti ne tik einamųjų metų delegacijų pastatų sutartis, bet ir pateikti visų delegacijų 

pastatų būklės apžvalgą; 

30. ragina EIVT pertvarkyti savo pastatų politiką, atsižvelgiant į Audito Rūmų specialiojoje 

ataskaitoje Nr. 7/2016 pateiktas rekomendacijas, visų pirma dėl: 

– būtinybės užtikrinti nuoseklumą ir susigrąžinti visas išlaidas už mokesčius, 

sumokėtus valstybių narių ar kitų Europos Sąjungos institucijų ar įstaigų, priimtų 

delegacijų darbo pastatuose; 

– patobulintos delegacijų pastatų atrankos; 

– tiesioginio būstinės dalyvavimo prieš nuomą (arba nuomos sutarties atnaujinimą) 

arba biuro pastatų įsigijimą; 



 

 

– nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos tobulinimo, kad EIVT gautų 

patikimesnę ir aktualesnę informaciją, tinkamą remtis EIVT planavimo procese; 

31. pripažindamas pastatų valdymo dažnai sudėtingomis sąlygomis problemas, ragina EIVT 

toliau plėtoti plotų panaudojimą, visų pirmą nedelsiant sprendžiant atskirus 

nenaudojamų arba nereikalingai didelių patalpų ir su tuo susijusių papildomų išlaidų, 

kurias nustatė Audito Rūmai (7,8 mln. EUR), klausimus; 

32. pabrėžia, kad EIVT ir valstybės narės kartu yra suinteresuotos koeficiento taikymu 

naudojantis pastatais ir tolesniu bendradarbiavimu vietoje pastatų valdymo srityje, 

nuolat skiriant specialų dėmesį pastatų vertės ir jiems skirtų lėšų santykiui, saugumo 

klausimams ir Sąjungos įvaizdžiui; 

33. palankiai vertina tai, kad padaugėjo bendrų Sąjungos delegacijų ir valstybių narių 

atstovybių patalpų projektų – 2015 m. pasirašyti šeši susitarimo memorandumai dėl 

bendrų patalpų ir 2015 m. pabaigoje bendrų patalpų projektų bendras skaičius siekė 86; 

ragina EIVT toliau ieškoti būdų plėtoti šią gerąją praktiką; mano, kad ši politika turėtų 

apimti novatoriškus metodus, kuriais siekiama apibrėžti ir suderintą bendrų patalpų su 

suinteresuotomis valstybėmis narėmis strategiją, ir tinkamą išlaidų, susijusių su 

pastatais ir logistika, pasidalijimo tvarką; atkreipia dėmesį, kad susitarimai dėl bendrų 

patalpų taip pat susiję su kitais subjektais, prisidedančiais prie užsienio politikos 

valdymo, pavyzdžiui, Europos investicijų banku, Humanitarinės pagalbos ir civilinės 

saugos (ECHO) tarnybomis, bendros saugumo ir gynybos politikos misijomis ir 

Sąjungos specialiaisiais įgaliotiniais; 

34. apgailestauja dėl delegacijų darbo pastatų ir rezidencijų valdymo informacinėje 

sistemoje esamų nepakankamo registravimo ir netikslumų; ragina atlikti reguliarią 

Sąjungos delegacijų užkoduotų duomenų išsamumo ir patikimumo peržiūrą siekiant 

pagilinti bendrą ploto, vietovių ir sąnaudų susigrąžinimo planavimą;  

35. primygtinai ragina EIVT griežtinti savo valdymo kontrolės ir stebėsenos priemones, 

taikomas visoms patirtoms pastatų politikos išlaidoms, siekiant užtikrinti tikslią visų 

šios srities išlaidų apžvalgą ir jų priežiūrą; mano, kad dėmesys turėtų būti skiriamas 

nustatytų pastatų politikos viršutinių ribų stebėsenai, siekiant sumažinti bendrą metinę 

delegacijų darbo patalpų nuomos kainą ir susijusias periodines sąnaudas, taip pat 

siekiant užtikrinti bendrose patalpose įsikūrusių subjektų mokamų įnašų adekvatumą, 

einamųjų išlaidų, patiriamų bendrų patalpų atvejais, padengimą ir išlaidų teisingumą 

atsižvelgiant į vietos rinkos sąlygas; 

36. mano, kad reikia greitai išplėtoti teisinę ir techninę kompetenciją nekilnojamojo turto 

valdymo srityje, apsvarstant visas ekonomiškai veiksmingas alternatyvias galimybes, 

kaip antai, išorės ekspertų, pavyzdžiui vietos nekilnojamojo turto prekybos tarpininkų, 

samdymas siekiant ištirti rinką arba galbūt derėtis su nekilnojamojo turto savininkais; 

37. prašo EIVT metinio visų delegacijose atliktų inspekcijų sąrašo; 

38. reikalauja EIVT, kad delegacijų inspekcijos patikrintų paskutines penkias Sąjungos 

ambasadorių rezidencijų pirkimo ar nuomos sutartis, įskaitant rezidenciją Tiranoje, 

Albanija, ir kad ataskaita būtų pateikta Parlamentui; 

39. pritaria vidutinės trukmės laikotarpio ir ilgalaikės strategijų, pagal kurias apibrėžiamos 



 

 

visos galimybės šioje srityje, nuo investavimo prioritetų ar pirkimo galimybių iki 

nuomos sutarties atnaujinimo arba naudojimosi bendromis patalpomis su valstybėmis 

narėmis, atsižvelgiant į personalo planus bei politikos planavimą ir plėtrą, 

įgyvendinimui; 

40. ragina EIVT toliau taikyti Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), taip pat 

žaliųjų viešųjų pirkimų principą pastatų politikoje, kartu turint mintyje, kad dėl 139 

delegacijų vietos sąlygų reikalingas tam tikro laipsnio lankstumas; 

41. mano, kad reikia toliau stiprinti EIVT ir jos delegacijų saugumą, ir ragina EIVT teikti 

šiam saugumui prioritetą, kai renkasi pastatus ir patalpas savo delegacijoms; mano, kad 

pastatų saugumas turėtų būti jos pastatų politikos dalis ir kad EIVT evakuacijos planas 

ir jos evakuacijos sprendimai, jei reikia, turėtų būti derinami su atitinkamų valstybių 

narių atstovybėmis; 

42. teigiamai vertina tai, kad EIVT numato įgyvendinti bendros vizijos ir bendrų veiksmų 

projektą, kuriuo siekiama kurti stipresnę Europą, prisidedančią prie taikos ir saugumo 

regione ir visame pasaulyje; 

43. ragina EIVT gerinti savo ryšių politiką Sąjungos piliečių atžvilgiu. 


