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Ændringsforslag
3a. er af den opfattelse, at EU som en
global aktør spiller en central rolle i at
værne om de principper, der er fastsat i
den internationale
menneskerettighedslovgivning, især
principperne om menneskerettighedernes
universalitet og udelelighed; mener
derfor, at menneskerettighederne bør
integreres på meningsfuld vis i den nye
overordnede strategi, der bør udnyttes
som en mulighed for at tage fat på den
nuværende mangel på systematisk
integration af EU's eksisterende
menneskerettighedspolitik og det
presserende behov for politisk opbakning
på højeste plan til den fuldstændige
gennemførelse af EU's strategiske ramme,
EU's retningslinjer vedrørende
menneskerettighederne og
handlingsplanen vedrørende
menneskerettigheder og demokrati;
fremhæver i denne forbindelse behovet
for altid at høre civilsamfundet i EU,
medlemsstaterne og tredjelande, således at
aktørers og
menneskerettighedsforkæmperes erfaring
og ekspertise kan anvendes til at
informere og skærpe EU's udenrigs- og
sikkerhedspolitik; opfordrer EU og dets
medlemsstater til at sikre, at EU's
udenrigspolitik vælger en strategisk
tilgang til menneskerettighederne, idet der
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lægges vægt på konkrete foranstaltninger
og resultater og påvises sammenhæng i
EU's engagement i menneskerettigheder
på tværs af lande og regioner, uanset
sikkerhed, udenrigspolitik, handel, energi,
bistand eller andre hensyn;
Or. en
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Ændringsforslag

45. understreger, at EU's aktioner er
underlagt kontrol fra Parlamentets side;
understreger, at Parlamentet bør spille en
central rolle i den regelmæssige, udførlige
overvågning af EU-institutionernes
optræden udadtil, og finder, at de nationale
parlamenter kan inddrages tættere i denne
overvågning; minder om, at Parlamentet er
en vigtig partner for NF/HR i
udformningen af EU optræden udadtil og
håndteringen af de aktuelle udfordringer,
herunder gennem overvågning af EU's
udenrigspolitiske tiltag; anmoder om, at
årlige gennemførelsesrapporter forelægges
for Parlamentet;

45. understreger, at EU's aktioner er
underlagt kontrol fra Europa-Parlamentets
og de nationale parlamenters side, og at
Europa-Parlamentet spiller en central
rolle i den regelmæssige, udførlige
overvågning af EU-institutionernes
optræden udadtil; finder, at de nationale
parlamenter kan inddrages tættere i denne
overvågning; minder om, at EuropaParlamentet er en vigtig partner for
NF/HR i udformningen af EU's optræden
udadtil og håndteringen af de aktuelle
udfordringer, herunder gennem
overvågning af EU's udenrigspolitiske
tiltag; anmoder om, at årlige
gennemførelsesrapporter om strategien
forelægges for Europa-Parlamentet;
Or. en
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