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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. взема предвид както сложното институционално устройство на Организацията на 
Обединените нации (ООН), така и специфичния характер на Европейския съюз (ЕС) 
като наднационален съюз, който се ползва със статут на наблюдател с разширени 
функции в рамките на ООН, но чиито държави членки също са индивидуални 
членове на ООН; призовава за по-добри връзки между двамата участници в ООН и 
неговите различни структури чрез подобряване на цялостната координация и 
последователност;

2. подкрепя програмата на ООН за реформа, която изразява действително 
многостранно сътрудничество, като същевременно признава статута с разширени 
функции на ЕС в рамките на Общото събрание на ООН след влизането в сила на 
Договора от Лисабон от 1 декември 2009 г. и приемането на Резолюция 65/276 на 
ООН относно участието на Европейския съюз в работата на Организацията на 
обединените нации от 3 май 2011 г.;

3. подчертава, че здравото и стабилно партньорство между ЕС и ООН е от основно 
значение за работата на ООН в рамките на трите стълба – мир и сигурност, права на 
човека и развитие – и е също така жизненоважно за ролята на ЕС като фактор от 
световно значение;

4. изразява своята ангажираност системата на ООН да бъде по-добре адаптирана към 
новите глобални конфигурации на силите и за повишаване на нейната прозрачност, 
отчетност и ефективност чрез избягване на дублирането и по-рационалното 
използване на различните структури на ООН;

5. припомня, че ЕС и неговите държави членки заедно са най-големият финансов 
донор за бюджета на ООН; следователно настоява, в духа на инициативата „Да 
работим като един“ (един лидер, една програма, един офис), относно 
необходимостта да се осигури по-добро открояване на финансирането от ЕС, което 
преминава през ООН, както и ефективното използване на съответните средства; 
отправя искане ООН и Комисията да информират изчерпателно Парламента 
относно изпълнението от страна на ООН на вноските от ЕС;

6. счита, че сътрудничеството на ЕС и ООН в подкрепа на мира е от жизненоважно 
значение с цел да се подпомогнат политическите мисии и дейностите, свързани с 
посредничество, както и за рационализиране на процедурите на планиране.


