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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ – τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των 
στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ
(2015/2104(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 και το άρθρο 132, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της 
Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και 
της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0000/2015),

Οι στόχοι και τα πλεονεκτήματα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται με την 
παγκόσμια ανάπτυξη· ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ απαιτούν παγκόσμιες 
λύσεις και ότι τα παγκόσμια ζητήματα απαιτούν ευρωπαϊκή δράση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές και οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και ότι συνδέονται στενά με αυτούς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διασφαλίζει τις αξίες της, τα θεμελιώδη συμφέροντα, την 
ασφάλεια, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα και δρα για τη διατήρηση της ειρήνης, 
την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με 
τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Τελικής Πράξης του 
Ελσίνκι του 1975, καθώς και με τους στόχους του Χάρτη του Παρισιού για μια Νέα 
Ευρώπη που εγκρίθηκε το 1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί μέρος του 
συστήματος συλλογικής ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, επίσης ως μια από τις 
περιφερειακές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VIII του 
Χάρτη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ προωθεί την αειφόρο, οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών με πρωταρχικό στόχο την 
εξάλειψη της φτώχειας, και παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στους πληθυσμούς, τις 
χώρες και τις περιφέρειες που πλήττονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εργάζεται για την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, με 
την προώθηση διεθνών μέτρων και δράσεων με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενισχύει τη βάση της κοινωνικής βιωσιμότητας με την 
εδραίωση, στήριξη και προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των αρχών του διεθνούς δικαίου·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενισχύει την οικονομική βιωσιμότητα με την προώθηση 
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της ενσωμάτωσης όλων των χωρών στην παγκόσμια οικονομία, μεταξύ άλλων και 
μέσω της προοδευτικής κατάργησης των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις Συνθήκες της, η ΕΕ προωθεί ένα διεθνές 
σύστημα που βασίζεται στην ενισχυμένη πολυμερή συνεργασία και τη χρηστή 
παγκόσμια διακυβέρνηση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια έμφαση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ 
επικεντρώνεται στις διμερείς σχέσεις, στη συνεργασία και στις εταιρικές σχέσεις με 
χώρες και ομάδες χωρών σε όλον τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερη 
προσοχή έχει δοθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες στους γεωπολιτικούς στόχους και 
ανησυχίες στο πλαίσιο της άμεσης της ανατολικής και νότιας γειτονίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της αυξανόμενης παγκόσμιας αλληλεξάρτησης, η 
ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στα πολυμερή 
φόρα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η παγκόσμια ηγετική δύναμη σε 
τέσσερις αλληλοσχετιζόμενους τομείς πολιτικής:  το εμπόριο, την ανάπτυξη, το 
περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο, η ΕΕ 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες και 
έχει αναπτύξει ενεργά μέτρα εμπορικής πολιτικής για την προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, τη μείωση της φτώχειας και την προστασία του περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ φέρει το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος στον τομέα της 
διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, δεδομένου ότι περισσότερο από το ήμισυ της 
παγκόσμιας επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας παρέχεται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης, 
διακρίνονται από υψηλή ποιότητα καθόσον προωθούν την αποτελεσματική 
καταπολέμηση της μείωσης της φτώχειας, και την οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επίσης ηγετικό ρόλο στις περιβαλλοντικές πολιτικές, 
ιδίως στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, όχι μόνο με το να βρίσκεται στην 
πρωτοπορία και επιβάλλοντας φιλόδοξους στόχους, αλλά και με το να υποστηρίζει 
σταθερά στις διεθνείς διαπραγματεύσεις δεσμευτικές συμφωνίες καθώς και 
συγκεκριμένες και μετρήσιμες δράσεις·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο πλέον αφοσιωμένος υπερασπιστής και υπέρμαχος 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτιστικών αξιών, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου, διατάξεις των οποίων περιλαμβάνονται σε όλες τις διμερείς 
συμφωνίες της και έχουν κεντρικό ρόλο όσον αφορά τις πολυμερείς πολιτικές της·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπότητα έχει κοινές αξίες και συμφέροντα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη κατανομή των βαρών και των 
οφελών όταν επιλύονται κοινά προβλήματα και προωθούνται κοινοί στόχοι και αξίες·
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Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών είναι το πρώτο και το 
κυριότερο παγκόσμιο φόρουμ για τη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και την 
προώθηση των αξιών και των συμφερόντων της ΕΕ·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών που έχει υπογραφεί πριν από 
70 χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο, βασίζεται στις κοινές αξίες και συμφέροντα της 
ανθρωπότητας· ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι η μόνη οικουμενική και δημοκρατικά 
διακυβερνώμενη παγκόσμια οργάνωση·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος στόχος μετά τον Δεύτερο  Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η 
διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης είχε κεντρική θέση στον Χάρτη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες έχουν ανακύψει στην ημερήσια διάταξη του 
ΟΗΕ από τις αρχές της δεκαετίες του 1970· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Διάσκεψη 
του Ρίο (UNCED) το 1992, οι αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές 
συγχωνεύθηκαν σε ένα συνδυασμό αποτελεσματικής μείωσης της φτώχειας και 
προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης σε όλον τον κόσμο·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών καλύπτει όλους τους τομείς 
συνεργασίας, με το Συμβούλιο Ασφαλείας στον πυρήνα του για την οικοδόμηση της 
ειρήνης, τη διατήρηση της ειρήνης και την πρόληψη των απειλών κατά της ασφάλειας, 
με τη βοήθεια σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά από θυγατρικούς και συμβουλευτικούς 
φορείς·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών αποτελείται από 19 
ειδικευμένους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι ΟΤΓ (FAO), ΔΤΑΑ (IFAD), ΔΟΕ 
(ILO), ΔΝΤ (IMF), ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO), UNIDO, ΠΟΥ (WHO) και τον Όμιλο της 
Παγκόσμιας Τράπεζας και περιλαμβάνει 11 ταμεία και προγράμματα μεταξύ των 
οποίων τα UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN-Γυναίκες και 
WFP1 καθώς και 9 Τεχνικές Επιτροπές, 5 Περιφερειακές Επιτροπές και έναν αριθμό 
άλλων οργάνων του ιδίου είδους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις όπως ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας 
συνδέονται επίσης με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα αυτών των οργανισμών, ταμείων, 
προγραμμάτων και επιτροπών λειτουργούν υπό την αιγίδα του Οικονομικού και 
Κοινωνικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης όπου ορισμένα από αυτά 
υποβάλλουν έκθεση·

                                               
1 FAO: Οργάνωση για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία· IFAD: Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης· ΔΟΕ: Διεθνής 
Οργάνωση Εργασίας· IMF: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο· UNESCO: Οργάνωση των ΗΕ για την Εκπαίδευση, 
την Επιστήμη και τον Πολιτισμό· UNIDO: Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ΠΟΥ: 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας· UNCTAD: Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη UNDP: 
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη· UNEP: Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον· UNFPA: Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία· UNHCR: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες· UNICEF: Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά· WFP: Παγκόσμιο Επισιτιστικό 
Πρόγραμμα.
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ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών δεν διαθέτει κοινοβούλιο·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν να διαδραματίσουν καίριο 
ρόλο στην προώθηση των αρχών και στόχων των Ηνωμένων Εθνών και την επίλυση 
των κοινών προβλημάτων της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη 
πλευρά, η Ευρώπη χρειάζεται παγκόσμιους εταίρους για την επίλυση των προβλημάτων 
της σε τομείς όπως η ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η μετανάστευση και η 
επίλυση της δημοσιονομικής αστάθειας·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της διαδραματίζουν ενεργό μέρος στην 
εργασία του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών με διάφορους τρόπους και μορφές· ότι 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ για παράδειγμα, η Επιτροπή εκπροσωπεί τα κράτη μέλη, ενώ οι 
υπουργοί συμμετέχουν σε σημαντικές διασκέψεις· ότι στις διαπραγματεύσεις για το 
περιβάλλον και τη συνεργασία η Επιτροπή έχει ηγετικό ρόλο, βασιζόμενη στις 
διατάξεις της Συνθήκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπτυξιακή πολιτική είναι ένας 
τομέας συντρεχουσσών αρμοδιοτήτων· ότι η Γενική Συνέλευση και τα άλλα 
οικουμενικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών απαρτίζονται από εκπροσώπους των 
κρατών μελών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, τα κράτη μέλη 
της ΕΕ οφείλουν να συντονίζουν τη δράση τους σε όλα τα διεθνή φόρα·

Τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών

1. τονίζει ότι η Γενική Συνέλευση που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις όλων των κρατών 
μελών πρέπει να διαθέτει τρόπους και μέσα ώστε να δίνει κατευθύνσεις στο σύστημα 
των Ηνωμένων Εθνών και να συντονίζει όλες τις δραστηριότητές του· εκφράζει την 
άποψη ότι μακροπρόθεσμα η δημοκρατική διακυβέρνηση των Ηνωμένων Εθνών θα 
πρέπει να ενισχυθεί με την θέσπιση ενός παγκόσμιου κοινοβουλίου που θα εκπροσωπεί 
τους λαούς·

2. είναι πεπεισμένο ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας, του οποίου η σύνθεση βασίζεται σε μια 
παρωχημένη παγκόσμια τάξη, πρέπει να μεταρρυθμιστεί ώστε να αντανακλά τη νέα 
παγκόσμια γεωπολιτική πραγματικότητα και να ανταποκρίνεται με ποιο 
αποτελεσματικό τρόπο στις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας·

3. καλεί, λαμβανομένης υπόψη της συμβολής της ΕΕ στην αρχιτεκτονική για την ειρήνη 
και την ασφάλεια στον κόσμο, για μια μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας η 
οποία θα διασφαλίζει μόνιμη έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση· σημειώνει ότι, λόγω της 
απουσίας της ΕΕ από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το βάρος της απήχησης, προώθησης 
και υπεράσπισης των συμφερόντων της ΕΕ, με βάση μια συντονισμένη ΚΕΠΠΑ, 
φέρουν τα δύο μόνιμα μέλη καθώς και τα εκ περιτροπής μέλη των ευρωπαϊκών κρατών 
μελών·

4. ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη προληπτικών μέτρων και μέσων έγκαιρης 
προειδοποίησης καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων διαμεσολάβησης των 
Ηνωμένων Εθνών, και πιο συγκεκριμένες εντολές και σαφείς στρατηγικές εξόδου για 
τις δραστηριότητες οικοδόμησης της ειρήνης και τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις· έχοντας 
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υπόψη τις πρόσφατες φρικαλεότητες και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που διαπράττονται από ορισμένες εξτρεμιστικές ομάδες, παροτρύνει το Συμβούλιο 
Ασφαλείας να καθορίσει μια φιλόδοξη δέσμη εργαλείων και μέσων με τα οποία να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόληψη αυτών των φρικαλεοτήτων·

5. είναι πεπεισμένο ότι η οικονομική και κοινωνική διάσταση του συστήματος του ΟΗΕ 
πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, και ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της 
θέσπισης ενός Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης ως τον κύριο φορέα λήψης 
αποφάσεων για όλα τα θέματα που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη (με βάση τους 
τρεις πυλώνες, τον κοινωνικό, τον οικονομικό και τον περιβαλλοντικό), 
εξασφαλίζοντας τη συντονισμένη και αποτελεσματική αξιολόγηση των αναγκών, και 
την έγκριση των αναγκαίων χαρτών πορείας, αποφάσεων και δεσμευτικών μέτρων· 
υπογραμμίζει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων 
της βιώσιμης ανάπτυξης που εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ τον 
Σεπτέμβριο·

6. θεωρεί ότι προκειμένου να διασφαλίζεται η αναγκαία νομιμότητα, αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που θα λαμβάνει το εν λόγω Συμβούλιο Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, το καθεστώς και η σύνθεσή του θα πρέπει να είναι παρόμοια με εκείνη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας με λίγα μόνιμα μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, καθώς και 
εκ περιτροπής μέλη· θεωρεί, όμως, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία είδους δικαιολογία 
που θα παρέχει σε μια χώρα ή σε μια περιφερειακή οργάνωση το δικαίωμα να 
σταματήσει οιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία ή με ειδική πλειοψηφία 
των μελών, και απορρίπτει, ως εκ τούτου, κάθε μορφή δικαιώματος αρνησικυρίας·

7. θεωρεί ότι το εν λόγω Συμβούλιο θα πρέπει επίσης να έχει ισχυρό συντονιστικό ρόλο 
σε όλους τους άλλους τομείς στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, πλην 
της ασφάλειας· υπό το πρίσμα των επαναλαμβανόμενων ανθρώπινων καταστροφών που 
συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη 
ανάπτυξη των χωρών προέλευσης θα μπορούσε να διευκολύνει μακροπρόθεσμα την 
σημαντική μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών, είναι πεπεισμένο ότι το εν 
λόγω Συμβούλιο θα έπρεπε να συντονίσει το έργο όλων των οργανισμών που 
σχετίζονται άμεσα με αυτό το πρόβλημα·

8. είναι της άποψης ότι το Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης θα πρέπει να συντονίζει 
επίσης τις εργασίες του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, προκειμένου να διασφαλίζει ότι 
οι αντίστοιχες αποφάσεις τους και δράσεις λαμβάνονται και υλοποιούνται κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και συνεκτικό· στο ίδιο πνεύμα, εκφράζει, ως εκ τούτου, την άποψη 
ότι οι δραστηριότητες της ανεπίσημης ομάδας G-20 θα πρέπει να συγχωνευθούν με 
αυτές του εν λόγω Συμβουλίου·

9. πιστεύει ότι, πέρα από την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στον 
κόσμο, το Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνο για 
θέματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη ευημερία· θεωρεί ότι το Συμβούλιο 
Βιώσιμης Ανάπτυξης θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνο για την πολιτιστική αειφορία, 
δεδομένου ότι ο πολιτισμός αναγνωρίζεται ως καθοριστικός παράγοντας για την 
δημιουργία βιώσιμων κοινωνιών από κοινού με την κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική ανάπτυξη, με την ενσωμάτωση της παιδείας, της πολιτιστικής 
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διπλωματίας, της προστασίας της κληρονομιάς, του δημιουργικού τομέα και της 
επιστημονικής έρευνας στην προσέγγιση για την χάραξη πολιτικής·

10. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει περισσότερο τις εταιρικές σχέσεις με τις 
ειδικευμένες οργανώσεις του ΟΗΕ, τα ταμεία, τα προγράμματα και τις επιτροπές τόσο 
για την ενίσχυση των παγκόσμιων στόχων της, όσο και για την επίλυση των ιδίων 
προβλημάτων της·

11. τονίζει ότι πέραν από αυτές τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν εντός των Ηνωμένων Εθνών, μια καλύτερη επίτευξη των στόχων 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ συνεπάγεται έναν αποτελεσματικότερο συντονισμό των 
διαφόρων διαστάσεων όλης της εξωτερικής της πολιτικής, τόσο σε διμερές όσο και σε 
πολυμερές επίπεδο·

12. χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό την οργάνωση σε ομάδες εργασίας της Επιτροπής που 
εξελέγη το 2014 δίνοντας στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο την 
ευθύνη συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές με
παγκόσμια διάσταση θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της εργασίας αυτής της 
ειδικής ομάδας·

13. είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις με τον ίδιο ολοκληρωμένο και σφαιρικό τρόπο, και 
να οργανώνει τις εργασίες του ανάλογα· θεωρεί ότι η Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων πρέπει να αναλάβει τον συντονισμό όλων των τομέων πολιτικής που 
σχετίζονται με την εξωτερική δράση της ΕΕ, με άλλες επιτροπές να καλούνται να 
εκφράσουν τη γνώμη τους·

14. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μελετήσουν την προσέγγιση αυτή και να 
υποβάλλουν έκθεση σε ετήσια βάση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τον παγκόσμιο ρόλο 
της ΕΕ, διασφαλίζοντας εν προκειμένω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει 
ενεργό ρόλο στον καθορισμό και την παρακολούθηση των μέσων για την επίτευξη των 
στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τη Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών καθώς και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.


