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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Externos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Regista tanto a complexa estrutura institucional das Nações Unidas (ONU) como o caráter 
específico da União Europeia (UE) enquanto entidade supranacional com estatuto de 
observador privilegiado na ONU, cujos Estados-Membros são igualmente membros 
individuais das Nações Unidas; solicita uma melhor ligação entre os intervenientes das 
Nações Unidas e as suas diferentes estruturas, através de uma melhoria geral da 
coordenação e coerência;

2. Apoia a agenda de reformas da ONU porquanto exprime um multilateralismo efetivo, 
reconhecendo simultaneamente o estatuto reforçado da UE na Assembleia Geral das 
Nações Unidas, na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 1 de 
dezembro de 2009, e da adoção da Resolução 65/276 das Nações Unidas sobre a 
participação da União Europeia nos trabalhos da Organização das Nações Unidas, em 3 de 
maio de 2011;

3. Salienta que uma parceria sólida e estável entre a UE e a ONU é indispensável para a 
atividade desta última no âmbito dos três pilares – paz e segurança, direitos humanos e 
desenvolvimento –, bem como para o papel da UE enquanto interveniente global;

4. Manifesta o seu empenho relativamente a uma melhor adaptação do sistema das Nações 
Unidas às novas configurações do poder mundial e ao reforço da sua transparência, 
responsabilização e eficácia, evitando a duplicação e utilizando as diferentes estruturas 
das Nações Unidas de forma mais racional;

5. Recorda que a UE e os seus Estados-Membros representam, coletivamente, o maior 
doador financeiro para o orçamento da ONU; insiste, por conseguinte, no espírito da 
iniciativa «Unidos na Ação» (um chefe de grupo, um orçamento, um programa, um 
gabinete), na necessidade de assegurar um grau mais elevado de visibilidade para os 
fundos da UE canalizados através das Nações Unidas e uma utilização eficiente dos 
mesmos; solicita que as Nações Unidas e a Comissão mantenham o Parlamento 
plenamente informado sobre a execução das contribuições da UE pelas Nações Unidas;

6. Considera que a cooperação entre a UE e a ONU em matéria de apoio à paz é vital para 
auxiliar as missões políticas e as atividades no domínio da mediação, bem como 
racionalizar os procedimentos de planeamento.


