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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. figyelembe veszi egyrészt az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) összetett intézményi 
felépítését, másrészt az Európai Unió (EU) sajátos jellegét, amely egy olyan, az ENSZ-
ben kiemelt megfigyelői státuszt betöltő, nemzetek feletti unió, melynek tagállamai 
azonban külön-külön mind az ENSZ tagországai; felszólít az ENSZ szereplői és 
különböző struktúrái közötti kapcsolatok javítására, az általános koordináció és 
koherencia javítása révén;

2. támogatja az ENSZ-nek a hatékony multilateralizmus kifejezésére irányuló 
reformprogramját, ugyanakkor elismeri, hogy a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-i 
hatálybalépése és az Európai Uniónak az ENSZ munkájában történő részvételéről szóló 
65/276. számú ENSZ-határozat 2011. május 31-i elfogadása óta az EU kiemelt státuszt 
tölt be az ENSZ Közgyűlésében;

3. hangsúlyozza, hogy az EU és az ENSZ közötti szilárd és stabil partnerség alapvető 
fontosságú az ENSZ munkájához mindhárom pillér – béke és biztonság, emberi jogok és 
fejlesztés – keretében, és az EU mint globális szereplő számára is nélkülözhetetlen;

4. elkötelezett amellett, hogy az ENSZ szerkezetét jobban hozzá kell igazítani az új globális 
erőviszonyokhoz, valamint hogy az átfedések elkerülése, valamint a különböző ENSZ-
struktúrák ésszerűbb felhasználása révén növelni kell a szervezet átláthatóságát, 
elszámoltathatóságát és hatékonyságát;

5. emlékeztet arra, hogy az EU és tagállamai együtt az ENSZ költségvetésének 
legjelentősebb pénzügyi adományozói; kitart ezért amellett, hogy az egységes fellépés 
(„Delivering as one”) kezdeményezés (egy vezető, egy költségvetés, egy program, egy 
hivatal) szellemében nagyobb láthatóságot kell biztosítani az ENSZ-en keresztül 
továbbított uniós finanszírozásnak, valamint hatékonyabban kell felhasználni a szóban 
forgó pénzösszegeket; kéri, hogy az ENSZ és a Bizottság teljes körűen tájékoztassa a
Parlamentet az uniós hozzájárulások ENSZ általi végrehajtásáról;

6. úgy véli, hogy az EU és az ENSZ közötti béketámogatási együttműködés elengedhetetlen 
a politikai missziók és közvetítői tevékenységek támogatásához, valamint a tervezési 
eljárások ésszerűsítéséhez.


