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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri externe, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. ia în considerare atât structura instituțională complexă a Organizației Națiunilor Unite 
(ONU), cât și natura specifică a Uniunii Europene (UE) ca o uniune supranațională ce 
deține statutul consolidat de observator în cadrul ONU, însă ale căror state membre sunt, 
fiecare și membri ONU; solicită o mai bună cooperare între actorii ONU și diversele sale 
structuri prin îmbunătățirea coordonării și coerenței globale;

2. sprijină agenda de reformă a ONU pentru a exprima un multilateralism eficace, 
recunoscând, în același timp, consolidarea statutului UE în cadrul Adunării Generale a 
ONU ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009 și 
adoptarea Rezoluției 65/276 a ONU privind „Participarea Uniunii Europene la activitățile 
Organizației Națiunilor Unite” din 3 mai 2011;

3. subliniază faptul că un parteneriat UE-ONU puternic și stabil este fundamental pentru 
activitățile ONU din cadrul tuturor celor trei piloni – pace și securitate, drepturile omului 
și dezvoltare – și este, de asemenea, esențial pentru rolul UE de actor mondial;

4. se angajează să depună eforturi pentru ca sistemul ONU să devină mai potrivit pentru 
noile configurații de putere mondiale și pentru creșterea transparenței, a responsabilității și 
a eficacității prin evitarea suprapunerilor și utilizarea mai rațională a diferitelor structuri 
ale ONU;

5. reamintește că UE și statele sale membre sunt, în mod colectiv, cel mai mare donator de 
fonduri la bugetul ONU; insistă, prin urmare, în spiritul inițiativei „Să ajutăm împreună” 
(un lider, un buget, un program, un birou), asupra necesității de a asigura o mai mare 
vizibilitate a finanțării UE canalizate prin ONU, precum și o utilizare eficientă a 
fondurilor respective; solicită ONU și Comisiei să informeze pe deplin Parlamentul cu 
privire la punerea în aplicare de către ONU a contribuțiilor UE;

6. consideră că cooperarea UE-ONU în domeniul sprijinirii păcii este vitală pentru susținerea 
misiunilor și activităților legate de mediere precum și pentru raționalizarea procedurilor de 
planificare.


