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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. ņem vērā gan Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) sarežģīto institucionālo struktūru, 
gan Eiropas Savienības (ES) kā pārvalstiskas savienības, kurai ANO ir pastiprināta 
novērotāja statuss, bet kuras dalībvalstis atsevišķi ir arī ANO locekles, specifiku; aicina 
veidot labāku sadarbību starp ANO dalībniekiem un to atšķirīgajām struktūrām, uzlabojot 
vispārējo koordināciju un saskaņotību;

2. atbalsta ANO reformu programmu, jo tā pauž efektīvas daudzpusējas attiecības, 
vienlaikus atzīstot ES īpašo statusu ANO Ģenerālajā asamblejā pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā 2009. gada 1. decembrī un ANO Rezolūcijas Nr. 65/276 par Eiropas 
Savienības līdzdalību ANO darbā pieņemšanas 2011. gada 3. maijā;

3. uzsver, ka spēcīgas un stabilas ES un ANO partnerattiecības ir svarīgas ANO darbā visās 
trijās galvenajās jomās — miers un drošība, cilvēktiesības un attīstība — un tās ir arī 
būtiskas ES kā starptautiskai dalībniecei;

4. ir apņēmies ANO sistēmu pielāgot jaunajam globālās varas izkārtojumam un palielināt tās 
pārredzamību, pārskatatbildību un efektivitāti, izvairoties no pārklāšanās un racionālāk 
izmantojot dažādās ANO struktūras;

5. atgādina, ka ES un tās dalībvalstis kolektīvi ir lielākie finansiālā atbalsta sniedzēji ANO 
budžetam; līdz ar to, ņemot vērā „Vienoti rīcībā“ iniciatīvu (viens līderis, viens budžets, 
viena programma, viens birojs), uzstāj, ka ir nepieciešams nodrošināt tāda ES finansējuma 
labāku pārskatāmību, kas novirzīts caur ANO, kā arī šo līdzekļu efektīvu izlietojumu; 
prasa, lai ANO un Komisija sniedz Parlamentam pilnīgu informāciju par to, kā ANO 
izlieto ES piešķirto finansējumu;

6. uzskata, ka ES un ANO sadarbība miera atbalsta jautājumos ir ļoti svarīga, lai sniegtu 
palīdzību politiskajās misijās un ar mediāciju saistītās darbībās, kā arī lai optimizētu 
plānošanas darbības.


