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Pozměňovací návrh 1
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí komplexní 
institucionální strukturu Organizace 
spojených národů (OSN) a specifický 
charakter Evropské unie (EU), která je 
nadnárodní unií mající v rámci OSN 
rozšířený pozorovatelský status, ale jejíž
členské státy jsou zároveň jednotlivě členy 
OSN; vyzývá ke zlepšení kontaktů mezi 
aktéry OSN a jejími nejrůznějšími 
strukturami pomocí zdokonalení celkové
koordinace a soudržnosti;

1. bere na vědomí komplexní 
institucionální strukturu Organizace 
spojených národů (OSN) jakožto 
mezinárodní organizace států a specifický 
charakter Evropské unie (EU), která je 
nadnárodní unií; zdůrazňuje, že 
skutečnými právními subjekty OSN jsou 
svrchované státy světového společenství, 
přičemž EU má od roku 2011 oproti jiným 
regionálním orgánům rozšířený 
pozorovatelský status, právo vystupovat
v rozpravách, předkládat návrhy
a pozměňovací návrhy, vznášet procesní 
námitky a předávat dokumenty na základě 
rezoluce OSN č. 65/276 ze dne 3. května 
2011 „o účasti Evropské unie na činnosti 
Organizace spojených národů“;
s ohledem na zvyšující se globální 
provázanost a nové civilizační výzvy 
vyzývá ke zlepšení spolupráce mezi 
členskými státy EU při společných 
postupech i opatřeních na úrovni EU, aby 
tyto členské státy dostály své povinnosti 
řešit globální výzvy mírovou a civilní 
cestou na základě uznávaných norem 
platného mezinárodního práva a zásad 
multilateralismu v rámci rovnocenných 
partnerství a spolupráce; vyzývá proto
k tomu, aby byla v rámci různých struktur
OSN rozvinuta úzká spolupráce
a koordinace;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marcus Pretzell
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí komplexní 
institucionální strukturu Organizace 
spojených národů (OSN) a specifický 
charakter Evropské unie (EU), která je 
nadnárodní unií mající v rámci OSN 
rozšířený pozorovatelský status, ale jejíž 
členské státy jsou zároveň jednotlivě členy 
OSN; vyzývá ke zlepšení kontaktů mezi
aktéry OSN a jejími nejrůznějšími 
strukturami pomocí zdokonalení celkové 
koordinace a soudržnosti;

1. bere na vědomí komplexní 
institucionální strukturu Organizace 
spojených národů (OSN) a specifický 
charakter Evropské unie (EU), která je 
nadnárodní unií mající v rámci OSN 
rozšířený pozorovatelský status, ale jejíž 
členské státy jsou zároveň jednotlivě
nezávislými členy OSN, jimiž bezpochyby 
zůstanou i nadále, což ustaví základní 
zásadu subsidiarity; vyzývá k tomu, aby 
byl stabilizován vliv jednotlivých 
členských států, a přitom byla zachována 
již osvědčená vazba mezi EU a OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Claudia Tapardel

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí komplexní 
institucionální strukturu Organizace 
spojených národů (OSN) a specifický 
charakter Evropské unie (EU), která je
nadnárodní unií mající v rámci OSN 
rozšířený pozorovatelský status, ale jejíž 
členské státy jsou zároveň jednotlivě členy 
OSN; vyzývá ke zlepšení kontaktů mezi 
aktéry OSN a jejími nejrůznějšími 
strukturami pomocí zdokonalení celkové 
koordinace a soudržnosti;

1. bere na vědomí komplexní 
institucionální strukturu Organizace 
spojených národů (OSN) a specifický 
charakter Evropské unie (EU), která je 
nadnárodní unií mající v rámci OSN 
rozšířený pozorovatelský status, ale jejíž 
členské státy jsou zároveň jednotlivě členy 
OSN; vyzývá ke zlepšení spolupráce mezi 
aktéry OSN a jejími nejrůznějšími 
strukturami (agenturami, fondy, 
programy, komisemi a výbory) pomocí 
zdokonalení celkové koordinace
a soudržnosti;

Or. en



AM\1071115CS.doc 5/23 PE565.180v01-00

CS

Pozměňovací návrh 4
David McAllister

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí komplexní 
institucionální strukturu Organizace 
spojených národů (OSN) a specifický 
charakter Evropské unie (EU), která je 
nadnárodní unií mající v rámci OSN 
rozšířený pozorovatelský status, ale jejíž 
členské státy jsou zároveň jednotlivě členy 
OSN; vyzývá ke zlepšení kontaktů mezi 
aktéry OSN a jejími nejrůznějšími 
strukturami pomocí zdokonalení celkové 
koordinace a soudržnosti;

1. bere na vědomí komplexní 
institucionální strukturu Organizace 
spojených národů (OSN) a specifický 
charakter Evropské unie (EU), která je 
nadnárodní unií mající v rámci OSN 
rozšířený pozorovatelský status, ale jejíž 
členské státy jsou zároveň jednotlivě členy 
OSN; vyzývá ke zlepšení kontaktů mezi 
aktéry OSN a jejími nejrůznějšími 
strukturami pomocí zdokonalení celkové 
koordinace a soudržnosti; v této souvislosti 
by EU měla skutečně jednat v rámci OSN 
jako globální aktér a usilovat o další 
zlepšení své podpory a viditelnosti na 
mezinárodní scéně, a sice v souladu se 
zněním a duchem Lisabonské smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Eva Paunova

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí komplexní 
institucionální strukturu Organizace 
spojených národů (OSN) a specifický 
charakter Evropské unie (EU), která je 
nadnárodní unií mající v rámci OSN 
rozšířený pozorovatelský status, ale jejíž 
členské státy jsou zároveň jednotlivě členy 
OSN; vyzývá ke zlepšení kontaktů mezi 
aktéry OSN a jejími nejrůznějšími 
strukturami pomocí zdokonalení celkové 
koordinace a soudržnosti;

1. bere na vědomí komplexní 
institucionální strukturu Organizace 
spojených národů (OSN) a specifický 
charakter Evropské unie (EU), která je 
nadnárodní unií mající v rámci OSN 
rozšířený pozorovatelský status, ale jejíž 
členské státy jsou zároveň jednotlivě členy 
OSN; vyzývá ke zlepšení kontaktů a 
k účinnější spolupráci mezi aktéry OSN
a jejími nejrůznějšími strukturami pomocí 
zdokonalení celkové koordinace
a soudržnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 6
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. domnívá se, že rozšířený status EU
v rámci OSN by měl připravit půdu pro 
větší soudržnost a užší spolupráci jiných 
skupin států v jejich regionálních 
organizacích v rámci systému OSN, aby 
mohly hlasitě vyjádřit své názory v Radě 
bezpečnosti, což by vedlo k vyváženějšímu 
zastoupení v tomto orgánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. poukazuje na skutečnost, že mají-li 
být lépe dosaženy cíle EU v oblasti 
zahraniční politiky, je zásadní, aby EU 
zlepšila vnitřní koordinaci v této oblasti;
vyzývá členské státy a orgány a instituce 
EU, aby zvážily způsoby, jak poskytnout 
všechny nezbytné nástroje, aby bylo 
dosaženo opravdu společné zahraniční
a bezpečnostní politiky, která z EU učiní 
jediného mezinárodního aktéra; 

;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. vyzývá členské státy, aby se za účelem 
posílení role Unie v rámci mezinárodních 
organizací předběžně dohodly na 
společném postoji ohledně všech 
relevantních otázek, a připomíná, že
s cílem umožnit Unii promlouvat
v mezinárodních vztazích jedním hlasem 
byla vytvořena funkce vysokého 
představitele pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku, a že by tudíž tato 
osoba měla mít možnost plně se ujmout 
své role i v těchto záležitostech;

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. žádá, aby OSN, Komise a Rada 
průběžně a v úplnosti informovaly 
Parlament o své spolupráci s cílem zapojit 
Parlament do stanovování a revize cílů 
EU v oblasti zahraniční politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje reformní agendu OSN, neboť 
je vyjádřením účinného multilateralismu
a současně uznává rozšířený status EU
v rámci Valného shromáždění OSN po 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 
1. prosince 2009 a po přijetí rezoluce OSN 
č. 65/276 ze dne 3. května 2011 „o účasti 
Evropské unie na činnosti Organizace 
spojených národů“;

2. potvrzuje ústřední úlohu, kterou OSN 
sehrává při legalizaci mezinárodních 
vztahů, institucionalizaci dialogu mezi 
národy světového společenství
o politických, hospodářských, sociálních, 
ekologických, kulturních, finančních
a právních otázkách, jakož i při 
nenásilném řešení konfliktů mezi nimi; 
podporuje reformní agendu OSN, která by 
se měla při zohlednění zásadních změn 
charakteristik mezinárodního společenství 
států od založení Spojených národů, 
včetně vzniku EU, zaměřovat na základní 
demokratizaci stávajících struktur 
prostřednictvím komplexnějších 
monitorovacích a rozhodovacích 
pravomocí Valného shromáždění
s ohledem na Radu bezpečnosti, na 
posilování stávajícího multilateralismu
prostřednictvím zvýšeného zastoupení
v Radě bezpečnosti, zejména v případě 
afrických a latinskoamerických zemích, 
jakož i výrazným posílením – jak na 
politické, tak na finanční úrovni – úlohy 
stávajících regionálních organizací, 
podpůrných subjektů a orgánů se 
speciálním statusem v rámci poskytování 
vlastních zvláštních příspěvků k dosažení 
cílů Charty OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marcus Pretzell

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje reformní agendu OSN, neboť 
je vyjádřením účinného multilateralismu
a současně uznává rozšířený status EU
v rámci Valného shromáždění OSN po 

2. podporuje reformní agendu OSN, neboť 
je vyjádřením účinného multilateralismu
a současně uznává speciální status EU
v rámci Valného shromáždění OSN po 



AM\1071115CS.doc 9/23 PE565.180v01-00

CS

vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 
1. prosince 2009 a po přijetí rezoluce OSN 
č. 65/276 ze dne 3. května 2011 „o účasti 
Evropské unie na činnosti Organizace 
spojených národů“;

vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 
1. prosince 2009, která zásadu subsidiarity 
uznává v plném rozsahu jako význačnou 
charakteristiku, a po přijetí rezoluce OSN 
č. 65/276 ze dne 3. května 2011 „o účasti 
Evropské unie na činnosti Organizace 
spojených národů“;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Claudia Tapardel

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje reformní agendu OSN, neboť 
je vyjádřením účinného multilateralismu
a současně uznává rozšířený status EU
v rámci Valného shromáždění OSN po 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 
1. prosince 2009 a po přijetí rezoluce OSN 
č. 65/276 ze dne 3. května 2011 „o účasti 
Evropské unie na činnosti Organizace 
spojených národů“;

2. podporuje reformní agendu OSN, neboť 
je vyjádřením účinného multilateralismu
a současně uznává rozšířený status EU
v rámci Valného shromáždění OSN po 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 
1. prosince 2009 a po přijetí rezoluce OSN 
č. 65/276 ze dne 3. května 2011 „o účasti 
Evropské unie na činnosti Organizace 
spojených národů“; vyzývá Evropskou 
komisi, aby Evropskému parlamentu 
podávala zprávy ohledně toho, jakým 
způsobem byla rezoluce dosud 
uplatňována a jaká poučení lze vyvodit
s cílem zajistit účinnější 
multilateralismus;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. vyzývá k reformování Rady 
bezpečnosti, aby bylo Evropské unii 
zajištěno stálé křeslo namísto dvou stálých
a několika rotujících evropských členů; 
domnívá se, že EU by měla v rámci tohoto 
orgánu mít pouze jeden hlas;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. žádá, aby byla zahájena jednání
a postupy nezbytné k tomu, aby se 
Evropská unie mohla stát co nejdříve 
stálým členem Rady bezpečnosti OSN;

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 b. navrhuje provést reformu Rady 
bezpečnosti tak, aby byl výkon práva veta 
umožněn pouze v případě, že toto 
rozhodnutí podpoří alespoň polovina 
jejích stálých členů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Claudia Tapardel

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že pro činnost OSN v rámci 
všech tří pilířů, tj. míru a bezpečnosti, 
lidských práv a rozvoje, je pevné a stabilní 
partnerství EU-OSN nepostradatelné a toto 
partnerství má také rozhodující význam pro 
postavení EU jako globálního aktéra;

3. zdůrazňuje, že pro činnost OSN v rámci 
všech tří pilířů, tj. míru a bezpečnosti, 
lidských práv a udržitelného rozvoje, je 
pevné a stabilní partnerství EU-OSN 
nepostradatelné a toto partnerství má také 
rozhodující význam pro postavení EU jako 
globálního aktéra;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Marcus Pretzell

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že pro činnost OSN v rámci 
všech tří pilířů, tj. míru a bezpečnosti, 
lidských práv a rozvoje, je pevné a stabilní 
partnerství EU-OSN nepostradatelné a toto 
partnerství má také rozhodující význam pro 
postavení EU jako globálního aktéra;

3. zdůrazňuje, že pro činnost OSN v rámci 
všech tří pilířů, tj. míru a bezpečnosti, 
lidských práv a rozvoje, je pevné a stabilní 
partnerství EU-OSN nepostradatelné a toto 
partnerství má také rozhodující význam pro 
postavení EU jako globálního aktéra, který 
přispívá k jednotlivým akcím každého 
svého členského státu, jak je zakotveno
v Lisabonské a Maastrichtské smlouvě, jež 
zejména vyzdvihují skutečnost, že 
subsidiarita je nepostradatelná a důležitá 
pro federální unii států jako EU a že je 
klíčovým a stěžejním prvkem i v rámci její 
regulační koncepce;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Eva Paunova
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že pro činnost OSN v rámci 
všech tří pilířů, tj. míru a bezpečnosti, 
lidských práv a rozvoje, je pevné a stabilní 
partnerství EU-OSN nepostradatelné a toto 
partnerství má také rozhodující význam pro 
postavení EU jako globálního aktéra;

3. zdůrazňuje, že pro činnost OSN v rámci 
všech tří pilířů, tj. míru a bezpečnosti, 
lidských práv a rozvoje, je pevné a stabilní 
partnerství EU-OSN nepostradatelné a toto 
partnerství má také rozhodující význam pro 
postavení EU jako aktivního globálního 
aktéra;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že pro činnost OSN v rámci 
všech tří pilířů, tj. míru a bezpečnosti, 
lidských práv a rozvoje, je pevné a stabilní 
partnerství EU-OSN nepostradatelné a toto 
partnerství má také rozhodující význam pro 
postavení EU jako globálního aktéra;

3. připomíná, že základní zásady mají oba 
mezinárodní subjekty společné,
a zdůrazňuje, že tyto sdílené hodnoty
a kompromisní řešení by měly být 
základem jejich spolupráce; zdůrazňuje, 
že pro činnost OSN v rámci všech tří pilířů, 
tj. míru a bezpečnosti, lidských práv
a rozvoje, je pevné a stabilní partnerství 
EU-OSN nepostradatelné a toto partnerství 
má také rozhodující význam pro postavení 
EU jako globálního aktéra;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že pro činnost OSN v rámci 
všech tří pilířů, tj. míru a bezpečnosti, 
lidských práv a rozvoje, je pevné a stabilní 
partnerství EU-OSN nepostradatelné a toto 
partnerství má také rozhodující význam pro 
postavení EU jako globálního aktéra;

3. zdůrazňuje, že pro činnost OSN v rámci 
všech tří pilířů, tj. míru a bezpečnosti, 
lidských práv a rozvoje, je pevné a stabilní 
partnerství EU-OSN nepostradatelné a toto 
partnerství má také rozhodující význam pro 
postavení EU jako globálního aktéra; 
znovu připomíná, jak důležitá je prevence
a potírání příčin v případě násilných 
konfliktů a hledání řešení nových 
civilizačních výzev;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. zdůrazňuje úlohu vysoké 
představitelky podle článku 18 Smlouvy
o EU, která spočívá ve vedení společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky Unie; 
znovu vyzývá vysokou představitelku, aby 
se stala hlavním představitelem, který EU 
zastupuje navenek na mezinárodních
fórech, a to v neposlední řadě i v rámci 
Spojených národů;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. zdůrazňuje, že Parlamentní 
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shromáždění OSN zřízené podle článku 22 
Charty OSN by mohlo představovat 
zahájení demokratizace Organizace 
spojených národů;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Marcus Pretzell

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je odhodlán prosazovat lepší uzpůsobení 
systému OSN novému mocenskému 
uspořádání světa a zvyšování 
transparentnosti, odpovědnosti a účinnosti 
tím, že se zamezí zdvojování činností
a nejrůznější struktury OSN budou 
využívány racionálněji;

4. je odhodlán prosazovat lepší uzpůsobení 
systému OSN novému mocenskému 
uspořádání světa, mimo jiné přidáním 
Německa jakožto stálého člena Rady 
bezpečnosti OSN, a zvyšování 
transparentnosti, odpovědnosti a účinnosti 
tím, že se zamezí zdvojování činností
a nejrůznější struktury OSN budou 
využívány racionálněji, aniž by však byla 
omezena zásada subsidiarity, a tudíž 
budou respektována kontrolní
a preventivní opatření, jako je pokárání
a stížnost, jež byla poskytnuta 
vnitrostátnímu parlamentu každého 
členského státu EU Lisabonskou 
smlouvou;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je odhodlán prosazovat lepší uzpůsobení 
systému OSN novému mocenskému 
uspořádání světa a zvyšování 

4. je odhodlán prosazovat lepší uzpůsobení 
systému OSN a jeho mnoha institucí
a struktur novým celosvětovým výzvám
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transparentnosti, odpovědnosti a účinnosti 
tím, že se zamezí zdvojování činností
a nejrůznější struktury OSN budou 
využívány racionálněji;

a vývoji a zvyšování transparentnosti, 
odpovědnosti a účinnosti tím, že se zamezí 
zdvojování činností a nejrůznější struktury 
OSN budou využívány racionálněji; znovu 
opakuje svou podporu tomu, aby byli 
parlamentní a společenští aktéři pověřeni 
právem účastnit se rozprav OSN
o záležitostech, které se jich přímo 
dotýkají;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je odhodlán prosazovat lepší uzpůsobení 
systému OSN novému mocenskému 
uspořádání světa a zvyšování 
transparentnosti, odpovědnosti a účinnosti 
tím, že se zamezí zdvojování činností
a nejrůznější struktury OSN budou 
využívány racionálněji;

4. je odhodlán prosazovat lepší uzpůsobení 
systému OSN novému mocenskému 
uspořádání světa a zvyšování 
transparentnosti, odpovědnosti a účinnosti 
tím, že se zamezí zdvojování činností
a nejrůznější struktury OSN budou 
využívány racionálněji; domnívá se, že 
zkušenosti s nadnárodním rozhodováním
v EU by mohly být užitečné pro reformní 
proces OSN, především co se týče Rady 
bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Návrh stanoviska
Bod 4 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

(1) připomíná, že reforma Rady 
bezpečnosti OSN je jedním prvkem 
obecného programu reformování systému 
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OSN a ústředním a dlouhodobým cílem 
EU; žádá tudíž o aktivní podpoření 
komplexní reformy Rady bezpečnosti 
OSN, aby EU získala stálé křeslo;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Návrh stanoviska
Bod 4 – bod 2 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

(2) žádá, aby v nadcházejících volbách na 
místo generálního tajemníka OSN byla 
podpořena evropská kandidátka-žena;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. žádá s ohledem na nadcházející volbu 
nového generálního tajemníka OSN, jež 
musí proběhnout do roku 2017, o změnu 
výběrového řízení, aby bylo pro členské 
státy OSN a jejich výkonné a parlamentní 
struktury, pro občanskou společnost, 
veřejnost a sdělovací prostředky 
transparentní s ohledem na svá kritéria
a postupy a zároveň podporovalo rovné 
zastoupení žen a mužů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Jo Leinen

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. znovu opakuje svou žádost o podporu 
zřízení Parlamentního shromáždění OSN, 
které by v rámci systému OSN doplňovalo 
Valné shromáždění, aby se zvýšila 
demokratická odpovědnost
a transparentnost globální správy a řízení
a aby se umožnila větší účast veřejnosti na 
činnosti OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že EU a její členské státy 
jsou v úhrnu největším finančním 
přispěvatelem do rozpočtu OSN; v duchu 
iniciativy „Delivering as one“ (a jejích 
zásad – jedno řízení, jeden rozpočet, jeden 
program, jeden úřad) proto trvá na tom, že 
je nezbytné zajistit vyšší míru viditelnosti 
pro finanční prostředky EU poskytované 
prostřednictvím OSN, jakož i efektivní 
využívání dotčených prostředků; žádá, aby 
OSN a Komise Parlament průběžně a 
v úplnosti informovaly o tom, jak OSN 
čerpá příspěvky EU;

5. připomíná, že EU a její členské státy
jsou v úhrnu největším finančním 
přispěvatelem do rozpočtu OSN; v duchu 
iniciativy „Delivering as one“ (a jejích 
zásad – jedno řízení, jeden rozpočet, jeden 
program, jeden úřad) proto trvá na tom, že 
je nezbytné zajistit vyšší míru viditelnosti 
pro finanční prostředky EU poskytované 
prostřednictvím OSN, jakož i efektivní 
využívání dotčených prostředků; žádá, aby 
Komise a členské státy EU vyvíjely tlak na 
OSN, aby byla konzistentně uplatňována 
iniciativa OSN pro transparentnost
a odpovědnost, a aby Evropský parlament 
průběžně a v úplnosti informovaly o tom, 
jak OSN čerpá příspěvky EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Claudia Tapardel

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že EU a její členské státy 
jsou v úhrnu největším finančním 
přispěvatelem do rozpočtu OSN; v duchu 
iniciativy „Delivering as one“ (a jejích 
zásad – jedno řízení, jeden rozpočet, jeden 
program, jeden úřad) proto trvá na tom, že 
je nezbytné zajistit vyšší míru viditelnosti 
pro finanční prostředky EU poskytované 
prostřednictvím OSN, jakož i efektivní 
využívání dotčených prostředků; žádá, aby 
OSN a Komise Parlament průběžně a 
v úplnosti informovaly o tom, jak OSN 
čerpá příspěvky EU;

5. připomíná, že EU a její členské státy 
jsou v úhrnu největším finančním 
přispěvatelem do rozpočtu OSN; v duchu 
iniciativy „Delivering as one“ (a jejích 
zásad – jedno řízení, jeden rozpočet, jeden 
program, jeden úřad) proto trvá na tom, že 
je nezbytné zajistit vyšší míru viditelnosti 
pro finanční prostředky EU poskytované 
prostřednictvím OSN, jakož i efektivní 
využívání dotčených prostředků; žádá 
vysokou představitelku, místopředsedkyni 
Evropské komise, aby za tímto účelem 
vypracovala společný postoj členských 
států; žádá, aby OSN a Komise Parlament 
průběžně a v úplnosti informovaly o tom, 
jak OSN čerpá příspěvky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Marcus Pretzell

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že EU a její členské státy 
jsou v úhrnu největším finančním 
přispěvatelem do rozpočtu OSN; v duchu 
iniciativy „Delivering as one“ (a jejích 
zásad – jedno řízení, jeden rozpočet, jeden 
program, jeden úřad) proto trvá na tom, že 
je nezbytné zajistit vyšší míru viditelnosti 
pro finanční prostředky EU poskytované 
prostřednictvím OSN, jakož i efektivní 
využívání dotčených prostředků; žádá, aby 
OSN a Komise Parlament průběžně a 
v úplnosti informovaly o tom, jak OSN 

5. připomíná, že EU a jednotlivé její 
členské státy jsou v úhrnu největším 
finančním přispěvatelem do rozpočtu OSN;
v duchu iniciativy „Delivering as one“ (a 
jejích zásad – jedno řízení, jeden rozpočet, 
jeden program, jeden úřad) proto trvá na 
tom, že je nezbytné zajistit vyšší míru 
viditelnosti pro finanční prostředky EU 
poskytované prostřednictvím OSN, jakož
i efektivní využívání dotčených prostředků; 
žádá, aby OSN a Komise Parlament 
průběžně a v úplnosti informovaly o tom, 
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čerpá příspěvky EU; jak OSN čerpá příspěvky EU, a dále 
požaduje lepší začlenění členských států 
EU do rozhodovacích procesů OSN tím, 
že budou zastoupeny v příslušných 
výborech na všech úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Eva Paunova

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že EU a její členské státy 
jsou v úhrnu největším finančním 
přispěvatelem do rozpočtu OSN; v duchu 
iniciativy „Delivering as one“ (a jejích 
zásad – jedno řízení, jeden rozpočet, jeden 
program, jeden úřad) proto trvá na tom, že 
je nezbytné zajistit vyšší míru viditelnosti 
pro finanční prostředky EU poskytované 
prostřednictvím OSN, jakož i efektivní 
využívání dotčených prostředků; žádá, aby 
OSN a Komise Parlament průběžně a 
v úplnosti informovaly o tom, jak OSN 
čerpá příspěvky EU;

5. připomíná, že EU a její členské státy 
jsou v úhrnu největším finančním 
přispěvatelem do rozpočtu OSN; v duchu 
iniciativy „Delivering as one“ (a jejích 
zásad – jedno řízení, jeden rozpočet, jeden 
program, jeden úřad) proto trvá na tom, že 
je nezbytné zajistit vyšší míru viditelnosti 
pro finanční prostředky EU poskytované 
prostřednictvím OSN, jakož i efektivní 
využívání dotčených prostředků; žádá, aby 
OSN a Komise Parlament průběžně, včas a 
v úplnosti informovaly o tom, jak OSN 
čerpá příspěvky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že EU a její členské státy 
jsou v úhrnu největším finančním 
přispěvatelem do rozpočtu OSN; v duchu 
iniciativy „Delivering as one“ (a jejích 
zásad – jedno řízení, jeden rozpočet, jeden 

5. připomíná, že EU a její členské státy 
jsou v úhrnu největším finančním 
přispěvatelem do rozpočtu OSN; 
připomíná, že závazek EU se také odráží 
nejen v objemu finančních prostředků, ale 
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program, jeden úřad) proto trvá na tom, že 
je nezbytné zajistit vyšší míru viditelnosti 
pro finanční prostředky EU poskytované 
prostřednictvím OSN, jakož i efektivní 
využívání dotčených prostředků; žádá, aby 
OSN a Komise Parlament průběžně a 
v úplnosti informovaly o tom, jak OSN 
čerpá příspěvky EU;

také ve spolupráci s lidským kapitálem a 
s odborným know-how; v duchu iniciativy 
„Delivering as one“ (a jejích zásad – jedno 
řízení, jeden rozpočet, jeden program, 
jeden úřad) proto trvá na tom, že je 
nezbytné zajistit vyšší míru viditelnosti pro 
finanční prostředky EU poskytované 
prostřednictvím OSN, jakož i efektivní 
využívání dotčených prostředků; žádá, aby 
OSN a Komise Parlament průběžně a 
v úplnosti informovaly o tom, jak OSN 
čerpá příspěvky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
David McAllister

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. je si vědom toho, že poskytování 
pomoci Unie prostřednictvím OSN 
umožňuje EU podporovat světové regiony, 
na které by možná sama nedosáhla; je si 
vědom neodmyslitelného vysokého rizika 
spojeného s poskytováním pomoci
v regionech zasažených konfliktem; 
vyjadřuje však politování nad tím, že 
podávání zpráv Komisi ze strany jejích 
partnerských organizací, kterým bylo 
svěřeno plnění rozpočtu Unie na základě 
nepřímého řízení, je často opožděné, 
neúplné či nedostatečně zaměřené na 
výsledky, což Komisi znemožňuje, aby 
řádně vykonávala svou monitorovací 
funkci;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Eva Paunova
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že spolupráce EU-OSN
v oblasti podpory míru je životně důležitá 
pro pomoc při politických misích
a činnostech souvisejících s mediací, jakož
i pro zefektivnění postupů plánování.

6. domnívá se, že spolupráce EU-OSN
v oblasti podpory míru je životně důležitá 
pro pomoc při politických misích
a činnostech souvisejících s mediací, jakož
i pro zefektivnění postupů plánování, a 
v tomto ohledu plně podporuje přezkum 
mírových operací OSN.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že spolupráce EU-OSN
v oblasti podpory míru je životně důležitá 
pro pomoc při politických misích
a činnostech souvisejících s mediací, jakož
i pro zefektivnění postupů plánování.

6. domnívá se, že spolupráce EU-OSN
v oblasti podpory míru musí být životně 
důležitá pro pomoc při politických misích
a činnostech souvisejících s mediací, jakož
i pro zefektivnění postupů plánování, 
především s ohledem na konzistentní 
provádění rozvojových cílů tisíciletí po 
roce 2015 prostřednictvím větší 
koherentnosti politik také v jednání EU
v rámci zahraniční a bezpečnostní 
politiky, mezinárodního obchodu
a celosvětové hospodářské politiky, 
rozvoje a mezinárodní politiky v oblasti 
klimatu a v rámci politik týkajících se 
politických a sociálních lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
David McAllister
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Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. uznává potřebu EU přizpůsobit 
systém OSN více novému mocenskému 
uspořádání světa, ale všímá si, že její 
snaha o tyto reformy je brzděna
neexistencí společného postoje mezi 
členskými státy, zejména co se týče 
mezinárodní mírové a bezpečnostní 
struktury, a přispívá ke stávající patové 
situaci ohledně reformy Rady bezpečnosti, 
nebo ji přinejmenším nijak neřeší;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
David McAllister

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 b. zdůrazňuje stávající priority EU 
stanovené pro 69. zasedání Valného 
shromáždění OSN, které znovu opakují 
dlouhodobý požadavek Unie, aby OSN 
racionalizovala své struktury, rozpočet
a pracovní metody, a nevyhýbala se 
přitom složitým tématům, jako je reforma 
Rady bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
David McAllister

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 c. zdůrazňuje, že Valné shromáždění, 
které zastupuje vlády všech členských 
zemí, musí mít prostředky a postupy
k tomu, aby usměrňovalo strukturu OSN
a koordinovalo všechny její aktivity;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
David McAllister

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 d. doporučuje Radě, aby aktivně 
podporovala komplexní reformu systému 
OSN, a zejména její Rady bezpečnosti,
s cílem posílit její legitimitu, regionální 
zastoupení, odpovědnost a účinnost; aby 
usilovala o splnění dlouhodobého cíle EU 
mít křeslo v rozšířené Radě bezpečnosti 
OSN; zajistila soudržnost a účinnost EU 
jako globálního aktéra s cílem jednat 
rychle a komplexně a vystupovat 
jednomyslně, a sice zlepšováním 
koordinace postojů členských států
a spolupráce mezi ESVČ a členskými 
státy; aby v tomto ohledu vyzvala ESVČ, 
zejména prostřednictvím delegací EU
v New Yorku a Ženevě, aby posílila 
jednotnost EU;

Or. en


