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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. is van mening dat de EU, als 

mondiale actor, een essentiële rol speelt 

bij het hooghouden van de in de 

internationale mensenrechtenwetgeving 

vervatte beginselen, met name de 

beginselen van universaliteit en 

ondeelbaarheid van mensenrechten; is 

daarom van mening dat de 

mensenrechten op een zinvolle manier 

moeten worden geïntegreerd in de nieuwe 

mondiale strategie, wat moet worden 

aangegrepen als een kans om het huidige 

gebrek aan systematische integratie van 

het bestaande mensenrechtenbeleid van 

de EU te verhelpen en tegemoet te komen 

aan de dringende behoefte aan steun op 

het hoogste politieke niveau voor de 

volledige tenuitvoerlegging van het 

strategisch kader, de richtsnoeren en het 

actieplan van de EU inzake 

mensenrechten en democratie; wijst er in 

dit verband op dat het maatschappelijk 

middenveld van de EU, de lidstaten en 

derde landen altijd moeten worden 

geraadpleegd, zodat de ervaring en 

deskundigheid van beroepsbeoefenaren 

en mensenrechtenactivisten het 

buitenlands- en veiligheidsbeleid van de 

EU kunnen onderbouwen en 

aanscherpen; verzoekt de EU en haar 

lidstaten ervoor te zorgen dat in het 

buitenlands beleid van de EU een 
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strategische benadering van 

mensenrechten wordt toegepast, waarin 

de nadruk wordt gelegd op concrete 

maatregelen en resultaten en blijk wordt 

gegeven van een samenhangend 

engagement van de EU voor 

mensenrechten in verschillende landen en 

regio's, ongeacht bezwaren op het gebied 

van veiligheid, buitenlands beleid, handel, 

energie, hulp of andere vlakken; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. benadrukt dat EU-maatregelen zijn 

onderworpen aan controle door het 

Parlement; benadrukt dat het Parlement 

een essentiële rol moet spelen bij het 

regelmatige en toezicht op het externe 

optreden van de EU-instellingen, en is van 

mening dat de nationale parlementen 

nauwer bij dit toezicht kunnen worden 

betrokken; herinnert eraan dat het 

Parlement een essentiële partner van de 

VV/HV is bij het vormgeven van de 

externe betrekkingen van de EU en het 

aanpakken van de huidige uitdagingen, 

onder meer door toezicht te houden op de 

maatregelen van het externe beleid van de 

EU; vraagt dat er jaarlijks een verslag over 

de uitvoering van de strategie wordt 

ingediend bij het Parlement; 

45. benadrukt dat EU-maatregelen zijn 

onderworpen aan controle door nationale 

parlementen en dat het Europees 

Parlement een essentiële rol speelt bij het 

regelmatige en toezicht op het externe 

optreden van de EU-instellingen; is van 

mening dat de nationale parlementen 

nauwer bij dit toezicht kunnen worden 

betrokken; herinnert eraan dat het 

Europees Parlement een essentiële partner 

van de VV/HV is bij het vormgeven van de 

externe betrekkingen van de EU en het 

aanpakken van de huidige uitdagingen, 

onder meer door de maatregelen van het 

externe beleid van de EU te monitoren; 

vraagt dat er jaarlijks een 

uitvoeringsverslag over de strategie wordt 

ingediend bij het Europees Parlement; 

Or. en 

 

 


