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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. mano, kad pagrindinis ES, kaip 

pasaulinės veikėjos, vaidmuo yra puoselėti 

tarptautiniuose žmogaus teisių aktuose 

įtvirtintus principus, ypač žmogaus teisių 

visuotinumo ir nedalumo principus; taigi 

mano, kad žmogaus teisės privalo būti 

prasmingai įtrauktos į naują visuotinę 

strategiją, kuri turėtų būti laikoma 

galimybe panaikinti šiuo metu esantį 

sistemingo galiojančios ES žmogaus teisių 

politikos integravimo trūkumą ir reaguoti 

į būtinybę skubiai aukščiausiu politiniu 

lygiu remti visapusišką ES strateginės 

programos, ES žmogaus teisių gairių ir 

veiksmų plano žmogaus teisių ir 

demokratijos srityje įgyvendinimą; 

atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikia 

visuomet konsultuotis su ES, valstybės 

narės ir trečiosios valstybės pilietine 

visuomene, kad būtų sudarytos galimybės, 

naudojant specialistų ir žmogaus teisių 

gynėjų patirtį ir sukauptas žinias, rinkti 

informaciją, reikalingą ES užsienio ir 

saugumo politikai, ir tą politiką gerinti; 

ragina ES ir valstybes nares užtikrinti, 

kad ES užsienio politikoje būtų 

patvirtintas strateginis požiūris į žmogaus 

teises, pabrėžiant konkrečius veiksmus ir 

rezultatus ir demonstruojant ES 

įsipareigojimo puoselėti žmogaus teises 

skirtingose šalyse ir regionuose 

nuoseklumą, nepaisant saugumo, užsienio 
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politikos, prekybos, energijos, pagalbos ir 

kitų sričių sunkumų; 

Or. en 
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45. pabrėžia, kad ES veiksmų priežiūrą 

vykdo Parlamentas; pabrėžia, kad 

Parlamentas turėtų atlikti pagrindinį 

vaidmenį vykdant reguliarią ir išsamią ES 

institucijų išorės veiksmų stebėseną, ir 

mano, kad nacionaliniai parlamentai galėtų 

labiau dalyvauti vykdant šį stebėsenos 

procesą; primena, kad Parlamentas yra 

svarbiausias vyriausiojo įgaliotinio ir 

pirmininko pavaduotojo partneris 

formuojant ES išorės santykius ir 

sprendžiant esamas problemas, šį vaidmenį 

jis atlieka ir stebėdamas ES užsienio 

politikos veiksmus; ragina Parlamentui 

pateikti metines strategijos įgyvendinimo 

ataskaitas; 

45. pabrėžia, kad ES veiksmų priežiūrą 

vykdo Europos Parlamentas ir 

nacionaliniai parlamentai ir kad Europos 

Parlamentas atlieka pagrindinį vaidmenį 

vykdant reguliarią ir išsamią ES institucijų 

išorės veiksmų stebėseną; mano, kad 

nacionaliniai parlamentai galėtų labiau 

dalyvauti vykdant šį stebėsenos procesą; 

primena, kad Europos Parlamentas yra 

svarbiausias vyriausiojo įgaliotinio ir 

pirmininko pavaduotojo partneris 

formuojant ES išorės santykius ir 

sprendžiant esamas problemas, šį vaidmenį 

jis atlieka ir stebėdamas ES užsienio 

politikos veiksmus; ragina Europos 

Parlamentui pateikti metines strategijos 

įgyvendinimo ataskaitas; 

Or. en 

 

 


