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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí komplexní institucionální strukturu Organizace spojených národů (OSN)
i 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;

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“;

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;

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;

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;

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.


