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  3α. πηζηεύεη όηη ε ΕΕ, σο παγθόζκηνο 

παξάγνληαο, δηαδξακαηίδεη θαίξην ξόιν 

ζηελ ππεξάζπηζε ησλ αξρώλ ηεο 

δηεζλνύο λνκνζεζίαο πεξί αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, θαη ηδίσο ησλ αξρώλ ηεο 

νηθνπκεληθόηεηαο θαη ηνπ αδηαίξεηνπ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· πηζηεύεη, 

ζπλεπώο, όηη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

πξέπεη λα εληαρηνύλ κε νπζηαζηηθό ηξόπν 

ζηε λέα παγθόζκηα ζηξαηεγηθή ηεο ΕΕ, 

θάηη πνπ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη 

επθαηξία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

ζεκεξηλήο έιιεηςεο ζπζηεκαηηθήο 

ελζσκάησζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο ΕΕ γηα 

ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζε όιεο ηηο 

δξαζηεξηόηεηέο ηεο, αιιά θαη ηεο 

επείγνπζαο αλάγθεο γηα πνιηηηθή 

ππνζηήξημε ζην πςειόηεξν επίπεδν κε 

ζθνπό ηελ πιήξε πινπνίεζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνύ πιαηζίνπ ηεο ΕΕ, ησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ ηεο γηα ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

θαη ηε δεκνθξαηία· επηζεκαίλεη ελ 

πξνθεηκέλσ ηελ αλάγθε λα δεηείηαη 

πάληα ε γλώκε ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηώλ ζε επίπεδν ΕΕ, θξαηώλ κειώλ 

θαη ηξίησλ ρσξώλ, ώζηε λα γίλεη δπλαηό 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πείξα θαη ε 

εκπεηξνγλσκνζύλε ησλ επαγγεικαηηώλ 

ηνπ ηνκέα θαη ησλ ππεξαζπηζηώλ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γηα ηελ 
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ελεκέξσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο 

αζθαιείαο ηεο ΕΕ· θαιεί ηελ ΕΕ θαη ηα 

θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ όηη ε 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ΕΕ ζα πηνζεηήζεη 

κηα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε  γηα ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα πνπ ζα δίλεη 

έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη 

απνηειέζκαηα θαη ζα πξνζθέξεη 

ζπλεθηηθόηεηα ζηε δξάζε ηεο ΕΕ 

ζρεηηθά κε ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζε 

δηάθνξεο ρώξεο θαη πεξηθέξεηεο, 

αλεμαξηήησο ησλ επηκέξνπο δεηεκάησλ 

πνπ άπηνληαη ηεο αζθάιεηαο, ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηνπ εκπνξίνπ, ηεο 

ελέξγεηαο, ηεο παξνρήο βνήζεηαο θαη 

άιισλ· 
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45. ηνλίδεη όηη νη ελέξγεηεο ηεο ΕΕ 

ππόθεηληαη ζηελ επνπηεία ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ· ππνγξακκίδεη όηη ην 

Κνηλνβνύιην ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη 

κείδνλα ξόιν ζηελ ηαθηηθή θαη ελδειερή 

παξαθνινύζεζε ηεο εμωηεξηθήο δξάζεο 

ηωλ ζεζκηθώλ νξγάλωλ ηεο ΕΕ θαη 

πηζηεύεη όηη ηα εζληθά θνηλνβνύιηα ζα 

κπνξνύζαλ λα ζπλδεζνύλ ζηελόηεξα κε 

απηή ηε δξαζηεξηόηεηα παξαθνινύζεζεο· 

ππελζπκίδεη όηη ην Κνηλνβνύιην είλαη 

βαζηθόο εηαίξνο ηεο ΑΕ/ΥΕ ζηε 

δηακόξθωζε ηωλ εμωηεξηθώλ ζρέζεωλ ηεο 

ΕΕ θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ ζεκεξηλώλ 

πξνθιήζεωλ, κεηαμύ άιιωλ κέζω 

παξαθνινύζεζεο ηωλ ελεξγεηώλ 

εμωηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΕΕ· δεηεί λα 

ππνβάιινληαη ζην Κνηλνβνύιην εηήζηεο 

εθζέζεηο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο· 

45. ηνλίδεη όηη νη ελέξγεηεο ηεο ΕΕ 

ππόθεηληαη ζηελ επνπηεία ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ησλ 

εζληθώλ Κνηλνβνπιίσλ θαη όηη ην 

Επξσπατθό Κνηλνβνύιην δηαδξακαηίδεη 

κείδνλα ξόιν ζηελ ηαθηηθή θαη ελδειερή 

παξαθνινύζεζε ηεο εμωηεξηθήο δξάζεο 

ηωλ ζεζκηθώλ νξγάλωλ ηεο ΕΕ· πηζηεύεη 

όηη ηα εζληθά θνηλνβνύιηα ζα κπνξνύζαλ 

λα ζπλδεζνύλ ζηελόηεξα κε απηή ηε 

δξαζηεξηόηεηα παξαθνινύζεζεο· 

ππελζπκίδεη όηη ην Επξσπατθό 

Κνηλνβνύιην είλαη βαζηθόο εηαίξνο ηεο 

ΑΕ/ΥΕ ζηε ηε δηακόξθωζε ηωλ 

εμωηεξηθώλ ζρέζεωλ ηεο ΕΕ θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε ηωλ ζεκεξηλώλ πξνθιήζεωλ, 

κεηαμύ άιιωλ κέζω παξαθνινύζεζεο ηωλ 

ελεξγεηώλ  εμωηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΕΕ· 

δεηεί λα ππνβάιινληαη ζην Επξσπατθό 

Κνηλνβνύιην εηήζηεο εθζέζεηο πινπνίεζεο 

ηεο ζηξαηεγηθήο· 

Or. en 

 

 


