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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zohľadňuje komplexnú inštitucionálnu štruktúru Organizácie Spojených národov (OSN) a 
osobitnú povahu Európskej únie (EÚ) ako nadnárodnej únie, ktorá má v rámci OSN 
posilnený štatút pozorovateľa, ale ktorej členské štáty sú aj individuálnymi členmi OSN; 
vyzýva na lepšiu súčinnosť medzi aktérmi OSN, ako aj medzi jej rozličnými štruktúrami 
zlepšením celkovej koordinácie a súdržnosti;

2. podporuje reformnú agendu OSN na vyjadrenie účinného multilateralizmu, pričom uznáva 
posilnenie postavenia EÚ vo Valnom zhromaždení OSN po nadobudnutí platnosti 
Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 a prijatí rezolúcie OSN č. 65/276 o účasti 
Európskej únie na činnosti Organizácie Spojených národov z 3. mája 2011;

3. zdôrazňuje, že pevné a stabilné partnerstvo medzi EÚ a OSN má zásadný význam pre 
činnosť OSN v rámci všetkých troch pilierov – mier a bezpečnosť, ľudské práva a rozvoj 
– a je tiež kľúčové pre úlohu EÚ ako globálneho aktéra;

4. je odhodlaný lepšie prispôsobiť systém OSN novému svetovému usporiadaniu moci a 
zvýšiť jeho transparentnosť, zodpovednosť a účinnosť tým, že sa zabráni duplicite a 
jednotlivé štruktúry OSN sa budú využívať racionálnejšie;

5. pripomína, že EÚ a jej členské štáty sú ako celok najväčším finančným darcom rozpočtu 
OSN; trvá preto na tom, že v duchu iniciatívy „Delivering as One“ („Konajme jednotne“ –
jeden vodca, jeden rozpočet, jeden program, jeden úrad) je potrebné zabezpečiť väčšie 
zviditeľnenie finančných prostriedkov, ktoré EÚ poskytuje prostredníctvom OSN, ako aj 
ich účinné využívanie; žiada, aby OSN a Komisia poskytovali Európskemu parlamentu 
úplné informácie o tom, ako OSN využíva príspevky EÚ;

6. domnieva sa, že spolupráca medzi EÚ a OSN v oblasti podpory mieru je nevyhnutná na 
napomáhanie politických misií a činností týkajúcich sa mediácie, ako aj na zefektívnenie 
postupov plánovania.


