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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. upošteva tako kompleksno institucionalno zasnovo Združenih narodov (OZN) kakor 
tudi specifično naravo Evropske unije (EU) kot nadnacionalne unije, ki ima nadgrajen 
status opazovalke v OZN, vendar katere države članice so tudi posamezne članice OZN; 
poziva k boljšemu sodelovanju med akterji OZN in njenimi različnimi strukturami z 
izboljšanjem splošnega usklajevanja in doslednosti;

2. podpira agendo reform OZN za izražanje učinkovitega multilateralizma, obenem pa 
priznava okrepljeni položaj EU na Generalni skupščini OZN po začetku veljavnosti 
Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 in sprejetje resolucije OZN 65/276 o sodelovanju 
Evropske unije pri delu Združenih narodov z dne 3. maja 2011;

3. poudarja, da je trdno in stabilno partnerstvo med EU in Združenimi narodi temeljnega 
pomena za delovanje OZN v okviru vseh treh stebrov – miru in varnosti, človekovih 
pravic ter razvoja – in je tudi ključno za vlogo EU kot svetovnega akterja;

4. se zavezuje, da bo zagotovil večjo ustreznost sistema OZN sestavi nove svetovne sile in 
povečal njegovo preglednost, odgovornost in učinkovitost s preprečevanjem podvajanja 
ter z racionalnejšo uporabo različnih struktur OZN;

5. ponovno opozarja, da so EU in njene države članice skupaj največji finančni donator v 
proračun OZN; zato vztraja, v duhu pobude „Ukrepajmo skupaj“ (en voditelj, en 
proračun, en program, en urad), da je treba zagotoviti večjo prepoznavnost finančnih 
sredstev EU, ki se usmerjajo prek OZN, kot tudi učinkovito uporabo teh sredstev; 
zahteva, da OZN in Komisija v celoti obveščata Parlament o uporabi prispevkov EU;

6. meni, da je sodelovanje med EU in OZN za podporo miru bistvenega pomena, da bi 
pomagali pri političnih misijah in dejavnostih v zvezi z mediacijo ter za racionalizacijo 
postopkov načrtovanja.


