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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. zastává názor, že EU jako globálnímu 

aktéru připadá klíčová úloha při 

prosazování zásad zakotvených 

v mezinárodních právních předpisech 

v oblasti lidských práv, zejména zásad 

univerzálnosti a nedělitelnosti lidských 

práv; domnívá se proto, že lidská práva 

musí být smysluplně zapracována do nové 

globální strategie, což by mělo být využito 

jako příležitost k vyřešení současného 

nesystematického zohledňování existující 

politiky EU v oblasti lidských práv, a že 

plné provádění strategického rámce EU, 

obecných zásad EU v oblasti lidských práv 

a akčního plánu pro lidská práva 

a demokracii musí naprosto nutně zaštítit 

nejvyšší politické špičky; v tomto ohledu 

zdůrazňuje, že je nutné vždy konzultovat 

s občanskou společností EU, členských 

států a třetích zemí, aby bylo možné 

zkušenosti a odborné znalosti právníků 

a obránců lidských práv využít 

k poskytování relevantních informací pro 

účely zahraniční a bezpečnostní politiky 

EU a k jejímu zdokonalování; vyzývá EU 

a členské státy k zajištění toho, aby 

zahraniční politika EU zaujala strategický 

přístup k lidským právům, který bude klást 

důraz na konkrétní opatření a výsledky a 

zajistí koherentní angažovanost EU na 

poli lidských práv v různých zemích 

a regionech bez ohledu na její zájmy 

v oblasti bezpečnosti, zahraniční politiky, 
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45. zdůrazňuje, že opatření EU podléhají 

dohledu Evropského parlamentu; 

zdůrazňuje, že Evropský parlament by měl 

hrát klíčovou úlohu při pravidelném, 

podrobném sledování vnější činnosti 

orgánů EU, a domnívá se, že do tohoto 

sledování by mohly být více zapojeny 

parlamenty členských států; připomíná, že 

Evropský parlament je klíčovým partnerem 

vysoké představitelky, místopředsedkyně 

Komise při utváření vnějších vztahů EU a 

řešení stávajících problémů, a to včetně 

monitorování kroků EU v oblasti 

zahraniční politiky; vyzývá k tomu, aby 

každoroční zprávy o plnění této strategie 

byly předkládány Parlamentu; 

45. zdůrazňuje, že opatření EU podléhají 

dohledu vnitrostátních parlamentů a že 

Evropský parlament hraje klíčovou úlohu 

při pravidelném, podrobném sledování 

vnější činnosti orgánů EU; domnívá se, že 

do tohoto sledování by mohly být více 

zapojeny Evropský parlament 

a vnitrostátní parlamenty; připomíná, že 

Evropský parlament je klíčovým partnerem 

vysoké představitelky, místopředsedkyně 

Komise při utváření vnějších vztahů EU a 

řešení stávajících problémů, a to včetně 

monitorování kroků EU v oblasti 

zahraniční politiky; vyzývá k tomu, aby 

každoroční zprávy o plnění této strategie 

byly předkládány Evropskému parlamentu; 

Or. en 

 

 


