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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uwzględnia zarówno złożoną strukturę instytucjonalną Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ), jak i szczególny charakter Unii Europejskiej (UE), będącej 
ponadnarodową unią posiadającą wzmocniony status obserwatora w ONZ, ale której 
państwa członkowskie są również indywidualnymi członkami ONZ; wzywa do lepszej 
współpracy zarówno pomiędzy podmiotami ONZ, jak i jej różnymi strukturami poprzez 
poprawę ogólnej koordynacji i spójności;

2. popiera program reform ONZ na rzecz wyrażania skutecznej wielostronności przy 
jednoczesnym uznaniu wzmocnionego statusu UE w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w 
następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. oraz przyjęcia 
rezolucji ONZ 65/276 z dnia 3 maja 2011 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w 
pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych;

3. podkreśla, że solidne i stabilne partnerstwo UE-ONZ ma podstawowe znaczenie dla 
działań ONZ podejmowanych w ramach wszystkich trzech filarów – pokoju i 
bezpieczeństwa, praw człowieka oraz rozwoju – a także ma kluczowe znaczenie dla roli 
UE jako podmiotu na arenie międzynarodowej;

4. zobowiązuje się do sprawienia, aby system ONZ był lepiej dostosowany do nowego 
globalnego układu sił, oraz do zwiększenia jego przejrzystości, rozliczalności i 
skuteczności poprzez unikanie powielania działań i bardziej racjonalne wykorzystanie 
różnych struktur ONZ;

5. przypomina, że UE i jej państwa członkowskie są wspólnie największym dostarczycielem 
wkładu finansowego do budżetu ONZ; w związku z tym, w duchu inicjatywy 
„Zjednoczeni w działaniu” (jeden lider, jeden budżet, jeden program, jeden urząd), nalega 
na konieczność zapewnienia większej widoczności dla finansowania z UE kierowanego za 
pośrednictwem ONZ, a także skutecznego wykorzystania odnośnych funduszy; zwraca się 
do ONZ i Komisji o pełne informowanie Parlamentu o wdrażaniu przez ONZ wkładów z
UE;

6. jest zdania, że współpraca UE-ONZ w zakresie wspierania pokoju ma podstawowe 
znaczenie dla wspierania misji politycznych i działań związanych z mediacją, jak również 
dla usprawnienia procedur planowania.


