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NÁVRHY 

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. berie na vedomie komplexnosť inštitucionálnej štruktúry Organizácie Spojených národov 

(OSN) ako medzinárodnej organizácie štátov, ako aj osobitný charakter Európskej únie 

(EÚ) ako nadnárodnej únie, ktorá má v rámci OSN posilnený štatút pozorovateľa od roku 

2011, pričom má právo vystupovať v rozpravách, predkladať návrhy a pozmeňujúce 

návrhy, vznášať procedurálne námietky a rozposielať dokumenty na základe rezolúcie 

OSN č. 65/276 z 3. mája 2011 o účasti Európskej únie na činnosti Organizácie Spojených 

národov; zdôrazňuje, že skutočné právne subjekty OSN sú zvrchované štáty svetového 

spoločenstva vrátane členských štátov EÚ; s cieľom zvýšiť účinnosť celosvetovej 

spolupráce požaduje lepšiu súčinnosť medzi aktérmi OSN, ako aj medzi rozličnými 

štruktúrami OSN (agentúry, fondy, programy, komisia a výbory) zlepšením celkovej 

koordinácie a súdržnosti; v tejto súvislosti sa domnieva, že EÚ by sa mala správať ako 

skutočný globálny aktér v rámci OSN a mala by sa ďalej usilovať o zlepšenie svojho 

vplyvu a zviditeľnenie na medzinárodnej scéne, a to v súlade so znením a duchom 

Lisabonskej zmluvy; 

2. domnieva sa, že posilnenie postavenia EÚ v rámci OSN by malo pripraviť cestu pre užšiu 

súdržnosť a spoluprácu; vyzýva členské štáty, aby sa – s cieľom umožniť väčšie 

zdôraznenie úlohy Únie v zahraničnej politike a postavenie EÚ ako jednotného 

medzinárodného aktéra v záujme zlepšenia jej vnútornej koordinácie v tejto oblasti – 

vopred dohodli na spoločnej pozícii k všetkým relevantným otázkam a zvážili spôsoby, 

ako poskytnúť všetky potrebné nástroje na dosiahnutie skutočne spoločnej zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky; pripomína, že pozícia vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné 

veci a bezpečnostnú politiku bola zavedená podľa článku 18 ZEÚ s cieľom umožniť Únii 

vystupovať jednotne na medzinárodných fórach, v neposlednom rade v rámci OSN, a že 

preto by tento vysoký predstaviteľ mal mať možnosť v plnej miere vykonávať svoju úlohu 

ako hlavný zástupca EÚ vo vonkajších vzťahoch; 

3. požaduje, aby OSN, Komisia a Rada v plnom rozsahu informovali Parlament o svojej 

koordinácii tak, aby zapájali Parlament do vymedzovania a prehodnocovania cieľov 

zahraničnej politiky EÚ; 

4. podporuje reformnú agendu OSN na vyjadrenie účinného multilateralizmu, pričom uznáva 

posilnenie postavenia EÚ vo Valnom zhromaždení OSN po nadobudnutí platnosti 

Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 a prijatí rezolúcie OSN č. 65/276 z 3. mája 2011 o 

účasti Európskej únie na činnosti Organizácie Spojených národov; 

5. požaduje uskutočnenie potrebných rokovaní, postupov a reformy Bezpečnostnej rady 

OSN, ktoré sa majú vykonať s cieľom umožniť EÚ stať sa stálym členom tohto orgánu s 

jedným stálym kreslom a jediným hlasom; 

6. pripomína, že základné zásady týchto dvoch medzinárodných subjektov sú spoločné pre 

obe strany, a zdôrazňuje, že príslušné úsilie by sa malo zamerať na tieto spoločné hodnoty 

ako na hlavný dôvod spolupráce; zdôrazňuje, že pevné a stabilné partnerstvo medzi EÚ a 

OSN má zásadný význam pre činnosť OSN v rámci všetkých troch pilierov – mier a 
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bezpečnosť, ľudské práva a udržateľný rozvoj – a je tiež kľúčové pre úlohu EÚ ako 

aktívneho globálneho aktéra; opätovne potvrdzuje ústrednú úlohu predchádzania príčinám 

násilných konfliktov a boja proti nim, ako aj nájdenia riešení nových výziev; 

7. zdôrazňuje, že Parlamentné zhromaždenie OSN (UNPA) vytvorené podľa článku 22 

charty OSN by mohlo byť východiskom pre demokratizáciu OSN s cieľom posilniť 

demokratickú zodpovednosť a transparentnosť globálneho riadenia a umožniť väčšiu 

účasť verejnosti na činnostiach OSN; 

8. je odhodlaný lepšie prispôsobiť systém OSN a jeho početné inštitúcie a štruktúry novým 

globálnym výzvam a udalostiam a zvýšiť jeho transparentnosť, zodpovednosť a účinnosť 

tým, že sa zabráni duplicite a jednotlivé štruktúry OSN sa budú využívať racionálnejšie; 

navrhuje, že skúsenosti EÚ z nadnárodného rozhodovania by mohli poskytnúť niektoré 

užitočné poznatky pre proces reformy OSN, najmä pokiaľ ide o Bezpečnostnú radu; 

9. žiada o podporu ženských kandidátok na funkciu generálneho tajomníka OSN v 

nadchádzajúcich voľbách; 

10. pripomína, že EÚ a jej členské štáty sú ako celok najväčším finančným darcom pre 

rozpočet OSN; pripomína, že tento záväzok EÚ je vyjadrený nielen vo finančnej sume, ale 

aj v spolupráci s ľudským kapitálom a technickým know-how; trvá preto na tom, že v 

duchu iniciatívy „Delivering as One“ („Konajme jednotne“ – jeden vodca, jeden rozpočet, 

jeden program, jeden úrad) je potrebné zabezpečiť väčšie zviditeľnenie finančných 

prostriedkov, ktoré EÚ poskytuje prostredníctvom OSN, ako aj ich účinné využívanie; 

žiada, aby Komisia a členské štáty EÚ naliehali na OSN s cieľom zabezpečiť jednotné 

vykonávanie iniciatívy OSN v oblasti transparentnosti a zodpovednosti, a žiada ich, aby 

naďalej v plnej miere a včas informovali Parlament o vynakladaní príspevkov EÚ zo 

strany OSN; 

11. oceňuje skutočnosť, že nasmerovanie pomoci Únie prostredníctvom OSN umožňuje EÚ 

podporovať regióny sveta, do ktorých by sa táto pomoc asi sama nedostala; uvedomuje si 

veľké sprievodné riziko spojené s poskytovaním pomoci v oblastiach postihnutých 

konfliktom; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že partnerské organizácie Komisie 

poverené plnením rozpočtu Únie na základe nepriameho hospodárenia často podávajú 

správy Komisii oneskorene, pričom správy nie sú úplné alebo sú nedostatočne orientované 

na výsledky, čo bráni Komisii v tom, aby náležite plnila svoju monitorovaciu funkciu; 

12. domnieva sa, že spolupráca medzi EÚ a OSN v oblasti podpory mieru je nevyhnutná s 

cieľom pomáhať politickým misiám a činnostiam týkajúcim sa sprostredkovávania, ako aj 

v záujme zefektívnenia postupov plánovania, a v tejto súvislosti plne podporuje 

preskúmanie mierových operácií OSN; 

13. uznáva, že pre EÚ je potrebné, aby systém OSN lepšie prispôsobila novému 

celosvetovému usporiadaniu moci, domnieva sa však, že jej vykonávanie reforiem bolo 

brzdené nedostatkom spoločnej pozície medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o 

medzinárodnú mierovú a bezpečnostnú štruktúru, a prispelo k súčasnej patovej situácii v 

súvislosti s reformou Bezpečnostnej rady – alebo aspoň túto patovú situáciu nevyriešilo; 



 

AD\1074002SK.doc 5/6 PE560.882v02-00 

 SK 

14. vyzdvihuje súčasné priority EÚ stanovené pre 69. zasadnutie Valného zhromaždenia 

OSN, ktoré opätovne zdôrazňujú dlhodobú požiadavku Únie, aby OSN zefektívnila svoje 

štruktúry, rozpočet a pracovné metódy, bez toho, aby unikala pred zložitými otázkami, 

ako je reforma Bezpečnostnej rady; 

15. zdôrazňuje, že Valné zhromaždenie, ktoré zastupuje vlády všetkých členských krajín, 

musí mať k dispozícii spôsoby a prostriedky na usmerňovanie systému OSN a 

koordinovanie všetkých jeho činností; 

16. odporúča Rade: aktívne podporovať rozsiahlu reformu systému OSN, a najmä 

Bezpečnostnej rady, s cieľom posilniť legitímnosť, regionálne zastúpenie, zodpovednosť a 

účinnosť tohto systému; pracovať na splnení dlhodobého cieľa EÚ, ktorým je získanie 

kresla v rozšírenej Bezpečnostnej rade; zaistiť súdržnosť a účinnosť EÚ ako globálneho 

aktéra s cieľom konať rýchlo a komplexne a vystupovať jednotne, a to prostredníctvom 

zlepšenia koordinácie pozícií členských štátov a spolupráce medzi ESVČ a členskými 

štátmi; a v tejto súvislosti nabádať ESVČ, najmä prostredníctvom delegácií EÚ v New 

Yorku a Ženeve, aby sa usilovala o väčšiu súdržnosť EÚ. 

 

 



 

PE560.882v02-00 6/6 AD\1074002SK.doc 

SK 

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE 

Dátum prijatia 28.9.2015    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

16 

3 

0 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria 

Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, 

György Schöpflin, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał 

Ujazdowski, Rainer Wieland 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, David McAllister, Viviane Reding, Helmut Scholz 

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na 

záverečnom hlasovaní 

Andrea Bocskor, Mady Delvaux, Ulrike Rodust, Iuliu Winkler 

 


