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Правомощия и функции
След създаването на Парламентарната Асамблея 
на ООН (ПАООН), с течение на времето ще 
бъде овластена с реални права на информация, 
участие и надзор в рамките на системата на 
ООН и Бретънуудските институции. Крайната 
цел е Асамблеята да еволюира от обикновена 
консултативна институция в пълноправен орган за 
съвместно взимане на решения, който да допълва 
Общото събрание на ООН. За

Световен 
Парламент
За народно 
представителство в 
глобалните институции

Кампания за създаване на 
Парламентарна Асамблея на ООН
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Посетете сайта на ПАООН:
www.unpacampaign.org
Посетете сайта на ПАООН за България:
www.unpa.sofimun.org

„Като първа предварителна стъпка 
ПАООН би могла да бъде съставена 
от национални парламентаристи, 
но впоследствие – от пряко избрани 
представители”. 

Пан-Африкански парламент,
октомври 2007
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За Кампанията
Кампанията за създаване на 
Парламентарна Асамблея на 
ООН (CEUNPA) e мрежа от парламентаристи 
и неправителствени организации, които 
насърчават гражданското представителство в 
ООН чрез демократично избрана камара. 
Кампанията бе лансирана през април 
2007 със събития в 10 държави на 4 
континента. Нейният „Призив за създаване 
на Парламентарна Асамблея на ООН” има 
поддръжници в повече от 125 страни. Сред 
тях са повече от 600 парламентаристи, 200 
професори, 150 неправителствени организации 
и стотици изтъкнати лидери от всички сектори 
на обществения живот. 
Международният секретариат на Кампанията 
се ръководи от Комитета за демократична ООН 
със седалище в Берлин. 

Как да се включите
Посетете нашата интернет страница            
www.unpacampaign.org, декларирайте своята 
подкрепа за Призива на Кампанията за ПАООН 
и научете повече за това какво още бихте могли 
да направите. 
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Катализатор за промяна
Като уникална връзка между местните общности, 
парламентите, гражданското общество, системата 
на ООН и правителствата, ПАООН би могла да 
бъде важен катализатор за глобални промени. 
Инициаторите за нейното създаване предвиждат 
ПАООН да насърчи и подпомогне реформата на 
сегашната система от глобални институции за 
управление. 

Политическа подкрепа
Предложението за ПАООН се ползва с подкрепата 
на широки кръгове от основните партийни 
централи във всички континенти. Европейският 
парламент, Пан-Африканският парламент 
и Парламента на държавите от Латинска 
Америка приеха резолюции, с които подкрепят 
инициативата. Международната координация се 
осъществява от Кампанията за Парламентарна 
Асамблея на ООН. 



Как се постига национално и 
регионално представителството? 
В мнозинството от държавите представителството 
се осъществява от парламенти. Чрез избори 
гражданите със своя вот решават кой да 
представлява техните интереси. Това създава важна 
връзка между избраните и избирателите. Ясно е 
признато на регионално ниво необходимостта от 
включване на избрани представители в институции 
като Еропейския съюз и Африканския съюз. Най-
добре функциониращият регионален парламент 
е Европейският парламент. Като орган, чиито 
членове се избират пряко, той има законодателни 
правомощия, които осигуряват демократичната 
връзка на Европейския съюз с неговите повече от 
500 млн. граждани. 

Парламентарно представителство 
също и на глобално ниво
Ако парламентарното представителство се 
признава като решаващо средство за узаконяване 
и подобряване на националното и регионалното 
управление, то същото би следвало да важи и 
в глобален план. Глобалното сътрудничество 
и управление се осъществява от система от 
институции като ООН и нейните многобройни 
агенции и програми, Световната търговска 
организация, Международният валутен фонд и 
Световната банка. Нито една от тези институции, 
обаче, не осигурява адекватно парламентарно 
представителство. Най-добрият начин да се 
постигне това е чрез създаването на Парламентарна 
Асамблея на ООН (ПАООН).  

Създаването на Парламентарна 
Асамблея на ООН
Първоначално, Асамблеята би могла да бъде 
създадена в рамките на ООН като предимно 
консултативен орган. За тази стъпка не е 
необходима реформа на Устава на ООН. 
Асамблеята би могла да бъде създадена чрез 
гласуване в Общото събрание на ООН или на 
основата на нов международен договор между 
правителствата. Като глобален орган Асамблеята 
ще бъде открита за участие на всички държави-
членки на ООН, които имат национални 
парламенти.

Защо народно представителство в 
глобалните институции? 
Светът e изправен пред огромни 
предизвикателства като икономическа 
нестабилност, промените в климата, 
опустошителни последствия за околната среда, 
трайни насилствени конфликти, крайна бедност 
и социално неравенство, разпространение на 
оръжия за масово унищожение и недостиг 
на питейна вода, енергия и храни. Множат 
се проблемите, които могат да бъдат решени 
ефективно само на глобално ниво. Все повече се 
налага изискването за политическо управление 
отвъд държавните граници. Неизбежно 
е  разширяване на взимането на решения на 
международно ниво. Нараства значението на 
глобалните институции.

В този процес трябва да бъде гарантирано, 
че тези институции предприемат действия в 
отговор на нуждите и грижите на обикновените 
граждани. Кризисните явления достигнаха 
такива пропорции, че не е възможно да се 
намерят устойчиви решения без въвличането на 
волята, идеите и инициативите на гражданите по 
света. За голямото разнообразие на населението 
на дадена държава вече не са достатъчни 
възможностите да бъде представлявано на 
глобално ниво само от дипломатите на нейното 
правителство. Допълнителни средства за 
представителство трябва да бъдат създадени.

“Парламентарната Асамблея 
на ООН е необходима стъпка 
за постигане на демократичен 
контрол върху глобализацията” 

Бутрос Бутро-Гали, Египет, бивш 
Генерален секретар на ООН, май 2007
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Една Парламентарна Асамблея 
на ООН „би увеличила 
демократичния характер и 
вътрешния демократичен 
процес на ООН”. 

Европейски парламент, юни 2005
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„Един парламент на ООН 
би символизирал идеята за 
човечеството като общност от 
гражданите на света.” 

Гюнтер Грас, Германия, лауреат на 
Нобелова награда за литература, април 

2006
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Състав и избор на делегати
По време на първия етап ПАООН би могла да се 
състои от делегати на национални и евентуално 
на регионални парламенти. Тяхната селекция 
би следвало да отразява политическия състав на 
изпращащите парламенти, като по този начин 
се отразява политическото разнообразие на 
държавата.

На даден етап, частични или общи преки избори 
биха могли да се въведат. От самото начало 
държавите би следвало да имат възможността 
за преки избори на техните делегати. В някаква 
степен броят на делегатите от всяка държава (или 
броят на гласовете, определен за всяка държава) би 
следвало да бъде съобразен с размера на нейното 
население.


