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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jikkunsidra kemm l-istruttura istituzzjonali kumplessa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) kif 
ukoll in-natura speċifika tal-Unjoni Ewropea (UE) bħala unjoni sovranazzjonali li 
għandha status imsaħħaħ ta' osservatur fi ħdan in-NU, iżda li l-Istati Membri tagħha huma 
wkoll Membri individwali tan-NU; jitlob li jkun hemm kooperazzjoni aħjar kemm bejn l-
atturi tan-NU kif ukoll bejn l-istrutturi differenti tan-NU billi jittejbu l-koordinazzjoni u l-
koerenza ġenerali;

2. Jappoġġa l-aġenda ta' riforma tan-NU għall-espressjoni ta' multilateraliżmu effikaċi, 
filwaqt li jirrikonoxxi l-istatus imsaħħaħ tal-UE fl-Assemblea Ġenerali tan-NU wara d-
dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009 u l-adozzjoni tar-Riżoluzzjoni 
tan-NU 65/276 dwar 'Il-parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-ħidma tan-Nazzjonijiet 
Uniti' tat-3 ta' Mejju 2011;

3. Jisħaq li sħubija soda u stabbli bejn l-UE u n-NU hija fundamentali għall-ħidma tan-NU 
taħt it-tliet pilastri – il-paċi u s-sigurtà, id-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp – u hija 
importanti ħafna wkoll għar-rwol tal-UE bħala attur globali;

4. Jinsab impenjat biex s-sistema tan-NU jagħmilha tixraq aktar il-konfigurazzjonijiet tal-
enerġija globali ġodda, u biex iżid it-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-effikaċja tagħha 
billi jevita d-duplikazzjoni u billi juża l-istrutturi differenti tan-NU b'mod aktar razzjonali;

5. Ifakkar li l-UE u l-Istati Membri tagħha flimkien huma l-akbar donatur finanzjarju għall-
baġit tan-NU; jinsisti, għaldaqstant, fl-ispirtu tal-inizjattiva "Magħqudin fl-Azzjoni" 
(mexxej wieħed, baġit wieħed, programm wieħed, uffiċċju wieħed), fuq il-ħtieġa li jiġi 
żgurat livell ogħla ta' viżibbiltà għall-finanzjament tal-UE mwassal permezz tan-NU, kif 
ukoll li jkun hemm użu effiċjenti tal-fondi kkonċernati; jitlob lin-NU u lill-Kummissjoni 
sabiex iżommu lill-Parlament infurmat b'mod sħiħ dwar l-implimentazzjoni min-naħa tan-
NU tal-kontribuzzjonijiet tal-UE;

6. Iqis li kooperazzjoni bejn l-UE u n-NU fir-rigward tal-appoġġ għall-paċi hija essenzjali 
sabiex jiġu assistiti missjonijiet politiċi u attivitajiet marbuta mal-medjazzjoni, kif ukoll 
biex jiġu simplifikati l-proċeduri tal-ippjanar.


