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  3 a. on seisukohal, et ELil on 

ülemaailmse toimijana ülimalt oluline osa 

rahvusvahelistes inimõiguste alastes 

õigusaktides sätestatud põhimõtete, 

eelkõige inimõiguste ja põhivabaduste 

universaalsuse põhimõtte järgimises; on 

seetõttu kindlalt seisukohal, et 

inimõigused tuleb sisuliselt integreerida 

uude üldisse strateegiasse, mida tuleks 

kasutada võimalusena tegeleda ELi 

kehtiva inimõiguste poliitika süsteemse 

rakendamise puudujääkide 

kõrvaldamisega ning kõige kõrgemal 

tasandil poliitilise toetuse 

kindlustamisega, mis on hädavajalik ELi 

strateegilise raamistiku, ELi 

inimõigustealaste suuniste ning 

inimõiguste ja demokraatia tegevuskava 

täielikuks rakendamiseks; rõhutab sellega 

seoses vajadust alati konsulteerida ELi, 

liikmesriikide ja kolmandate riikide 

kodanikuühiskondadega, et praktikute ja 

inimõiguslaste kogemused ja 

ekspertteadmised ELi välis- ja 

julgeolekupoliitikas teadmiseks võtta ja 

seda poliitikat täpsustada; kutsub ELi ja 

liikmesriike üles tagama, et EL 

välispoliitikas kiidetaks heaks 

strateegiline käsitus inimõigustest, 

rõhutataks konkreetseid sellekohaseid 

meetmeid ja tulemusi ning 

demonstreeritaks ELi inimõiguste alase 

tegevuse sidusust eri riikides ja 
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piirkondades, sõltumata julgeoleku, 

välispoliitika, kaubanduse, energeetika, 

abi ja muude valdkondade probleemidest; 

Or. en 
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45. rõhutab, et Euroopa Parlament jälgib 

ELi meetmeid; rõhutab, et parlamendil 

peaks olema keskne roll ELi 

institutsioonide välistegevuse korrapärases 

ja üksikasjalikus kontrollimises, ning on 

seisukohal, et sellesse tegevusse võiks 

rohkem kaasata liikmesriikide parlamente; 

tuletab meelde, et Euroopa Parlament on 

komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade 

ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 

oluline partner ELi välissuhete 

kujundamisel ning jooksvate 

probleemidega tegelemisel, muu hulgas ka 

ELi välispoliitiliste meetmete jälgimisel; 

nõuab, et parlamendile esitataks iga-

aastane aruanne strateegia rakendamise 

kohta; 

45. rõhutab, et Euroopa Parlament ja 

liikmesriikide parlamendid jälgivad ELi 

meetmeid ning Euroopa Parlamendil on 

keskne roll ELi institutsioonide 

välistegevuse korrapärases ja 

üksikasjalikus kontrollimises; on 

seisukohal, et sellesse järelevalvetegevusse 

võiks rohkem kaasata liikmesriikide 

parlamente; tuletab meelde, et Euroopa 

Parlament on komisjoni asepresidendi ja 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrge esindaja oluline partner ELi 

välissuhete kujundamisel ning jooksvate 

probleemidega tegelemisel, muu hulgas ka 

ELi välispoliitiliste meetmete jälgimisel; 

nõuab, et Euroopa Parlamendile esitataks 

iga-aastane aruanne strateegia rakendamise 

kohta; 

Or. en 

 

 


