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Posiedzenia plenarne – 01/07/2016

Priorytety UE na 71. sesję Zgromadzenia
Ogólnego ONZ
W tym roku przypada 50. rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dwóch traktatów
międzynarodowych: Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych
(ICESCR) oraz Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych (ICCPR), które są
kamieniami węgielnymi międzynarodowych praw człowieka. Unia Europejska zdecydowanie
opowiada się za wielostronnością i pogłębianiem współpracy z Organizacją Narodów
Zjednoczonych. Na lipcowym posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski ma debatować nad
sprawozdaniem Komisji Spraw Zagranicznych zawierającym projekt zalecenia Parlamentu
Europejskiego dla Rady w sprawie priorytetów na 71. sesję Zgromadzenia Ogólnego, które odbędzie
się w dniach od 13 do 26 września 2016 r. w Nowym Jorku.

Wzmocnienie współpracy UE–ONZ w celu promowania wspólnych wartości

Zgromadzenie Ogólne ONZ (ZO ONZ) jest głównym organem debatującym, decyzyjnym i przedstawicielskim
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). W przeciągu lat UE nawiązała ścisłe stosunki z ONZ i co roku
bierze udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Współpraca obejmuje szereg dziedzin, którymi zajmują się
różne organy ONZ. Debata nad sprawozdaniem Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) zawierającym projekt
zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych (sprawozdawca: Andrey Kovatchev, PPE, Bułgaria) ma się odbyć na sesji plenarnej w lipcu
2016 r. Zalecenie PE w przyjętej postaci zostanie następnie przekazane Radzie jako stanowisko PE dotyczące
priorytetów UE, które mają zostać przedstawione na 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Oczekuje się, że
Rada UE, organ odpowiedzialny za określenie priorytetów UE na Zgromadzenie Ogólne ONZ, zatwierdzi
priorytety UE na kolejnym posiedzeniu. Przedstawiciele UE reprezentujący ją w stosunkach zewnętrznych –
przewodniczący Rady Europejskiej, Wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa, Komisja Europejska i delegacja UE – przedstawią wtedy stanowiska UE i jej państw
członkowskich na zbliżające się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Apel o nowy impuls w świetle obecnych wyzwań międzynarodowych?
Zaangażowanie UE na rzecz wielostronności wywodzi się z wyznawanych przez nią wartości i jej przekonań
zapisanych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej: [UE] „Przyczynia się do pokoju, bezpieczeństwa, [...] oraz do
ochrony praw człowieka, [...] w szczególności zasad Karty Narodów Zjednoczonych.” Wartości te zostały
powtórzone w priorytetach wskazanych w tytułach części sprawozdania komisji AFET: Pokój i
bezpieczeństwo; Walka z terroryzmem; Nierozprzestrzenianie broni i rozbrojenie; Migracja; Prawa człowieka,
demokracja i rządy prawa; Rozwój; Zmiana klimatu; UE i reforma systemu ONZ. W tych głównych punktach
podkreślono i rozwinięto priorytety UE na 70. posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Przypadająca w tym roku 50. rocznica przyjęcia ICESCR oraz ICCPR, które wraz z Powszechną deklaracją praw
człowieka składają się na Międzynarodową Kartę Praw Człowieka, ma szczególnie istotne znaczenie w
kontekście obecnych wyzwań związanych z migracją oraz ze względu na coraz większą uwagę, jaką poświęca
się wewnętrznym i zewnętrznym zagrożeniom dla bezpieczeństwa. W sprawozdanie komisji AFET wezwano
do pełnego poszanowania i egzekwowania wszystkich praw człowieka zapisanych w konwencjach ONZ oraz
zaapelowano o poparcie dla posiedzenia plenarnego wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ
poświęconego uchodźcom i migrantom,, które zaplanowano na 19 września 2016 r.
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W sprawozdaniu zaapelowano też o kompleksową reformę Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby lepiej
odzwierciedlić nową globalną rzeczywistość, oraz o przyznanie UE miejsca w zreformowanej Radzie
Bezpieczeństwa ONZ.
Wezwano też do ożywienia prac Zgromadzenia Ogólnego i zwiększenia przejrzystości procedury wyboru
kolejnego Sekretarza Generalnego ONZ. W tym roku wybór Sekretarza Generalnego ONZ jest bardziej
otwarty i przejrzysty niż kiedykolwiek przedtem. Wystąpienia kandydatów będą miały miejsce w trakcie
posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
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