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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. λαμβάνει υπόψη τόσο το σύνθετο θεσμικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) όσο και 
την ειδική φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως υπερεθνικής ένωσης που κατέχει ένα 
ενισχυμένο καθεστώς παρατηρητή εντός του ΟΗΕ, αλλά της οποίας τα κράτη μέλη είναι 
επίσης μεμονωμένα μέλη του ΟΗΕ·  απευθύνει έκκληση για καλύτερη συνεργασία μεταξύ 
των δύο φορέων και των διαφορετικών δομών τους, με τη βελτίωση του γενικού 
συντονισμού και της συνοχής·

2. υποστηρίζει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη μιας 
αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την αναβάθμιση 
του καθεστώτος της ΕΕ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009 και την έγκριση του ψηφίσματος του 
ΟΗΕ 65/276 «Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων 
Εθνών» της 3ης Μαΐου 2011·

3. τονίζει ότι μια ισχυρή και σταθερή εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ έχει θεμελιώδη σημασία για 
το έργο του ΟΗΕ και στους τρεις πυλώνες – ειρήνη και ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα 
και ανάπτυξη – και, επίσης, αποφασιστική σημασία για τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου 
παράγοντα·

4. είναι αποφασισμένο να καταστήσει το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών συμβατότερο με 
την νέα παγκόσμια διάρθρωση ισχύος και να αυξήσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την 
αποτελεσματικότητά του, με την αποφυγή επικαλύψεων και χρησιμοποιώντας τις 
διάφορες δομές των Ηνωμένων Εθνών πιο ορθολογικά·

5. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη είναι συλλογικά ο μεγαλύτερος χρηματοδότης 
στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ·  επιμένει, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το πνεύμα της 
πρωτοβουλίας «Ενωμένοι στη δράση» (ένας ηγέτης, ένας προϋπολογισμός, ένα 
πρόγραμμα, μια υπηρεσία), στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ο υψηλότερος βαθμός 
διαφάνειας ως προς την χρηματοδότηση της ΕΕ που διοχετεύεται μέσω των Ηνωμένων 
Εθνών, καθώς και στην αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων·  ζητεί ο ΟΗΕ και η 
Επιτροπή να ενημερώνουν πλήρως το Κοινοβούλια σχετικά με την χρησιμοποίηση από τα 
Ηνωμένα Έθνη των εισφορών της ΕΕ·

6. θεωρεί ότι η συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ για τη στήριξη της ειρήνης είναι ζωτικής σημασίας, 
τόσο όσον αφορά τις πολιτικές αποστολές όσο και για τις δραστηριότητες 
διαμεσολάβησης, καθώς και για την ορθολογική οργάνωση των διαδικασιών σχεδιασμού.


