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Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. jest zdania, że kluczową rolą UE, jako 

podmiotu globalnego, jest ochrona zasad 

zapisanych w międzynarodowym prawie 

dotyczącym praw człowieka, zwłaszcza 

zasad powszechności i niepodzielności 

praw człowieka; uważa zatem, że prawa 

człowieka należy konkretnie uwzględnić w 

nowej globalnej strategii, która powinna 

być postrzegana jako okazja do zaradzenia 

dzisiejszemu brakowi systematycznego 

uwzględniania istniejącej unijnej polityki 

dotyczącej praw człowieka oraz do 

zaspokojenia pilnej potrzeby uzyskania 

politycznego wsparcia na najwyższym 

szczeblu dla pełnego wdrożenia unijnych 

ram strategicznych, wytycznych 

dotyczących praw człowieka i planu 

działania na rzecz praw człowieka i 

demokracji; podkreśla w tym względzie, że 

należy zawsze przeprowadzać konsultacje 

ze społeczeństwem obywatelskim w UE, 

państwach członkowskich i w państwach 

trzecich, dzięki czemu doświadczenie i 

ekspertyza profesjonalistów i obrońców 

praw człowieka wzbogacą i udoskonalą 

politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE; 

wzywa UE i jej państwa członkowskie do 

dopilnowania, by w ramach unijnej 

polityki zagranicznej przyjęto strategiczne 

podejście do praw człowieka, podkreślając 

konkretne działania i wyniki oraz 

wykazując spójność zaangażowania UE 

na rzecz praw człowieka w różnych 
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krajach i regionach, niezależnie od obaw 

dotyczących bezpieczeństwa, polityki 

zagranicznej, handlu, energii, pomocy 

oraz innych obaw; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. podkreśla, że działania UE podlegają 

nadzorowi Parlamentu; podkreśla, że 

Parlament powinien odgrywać ważną rolę 

w regularnej i gruntownej ocenie działań 

zewnętrznych podejmowanych przez 

instytucje Unii, oraz uważa, że parlamenty 

krajowe można bardziej zaangażować w 

ten proces oceny; przypomina, że 

Parlament jest kluczowym partnerem 

wiceprzewodniczącej/wysokiej 

przedstawiciel w kształtowaniu stosunków 

zewnętrznych UE i podejmowaniu 

aktualnych wyzwań, w tym przez 

monitorowanie działań w dziedzinie 

polityki zagranicznej UE; apeluje, by 

przedstawiać Parlamentowi roczne 

sprawozdania z realizacji tej strategii; 

45. podkreśla, że działania UE podlegają 

nadzorowi Parlamentu Europejskiego i 

parlamentów krajowych oraz że Parlament 

Europejski odgrywa ważną rolę w 

regularnej i gruntownej ocenie działań 

zewnętrznych podejmowanych przez 

instytucje Unii; uważa, że parlamenty 

krajowe można bardziej zaangażować w 

ten proces oceny; przypomina, że 

Parlament Europejski jest kluczowym 

partnerem wiceprzewodniczącej/wysokiej 

przedstawiciel w kształtowaniu stosunków 

zewnętrznych UE i podejmowaniu 

aktualnych wyzwań, w tym przez 

monitorowanie działań w dziedzinie 

polityki zagranicznej UE; apeluje, by 

przedstawiać Parlamentowi 

Europejskiemu roczne sprawozdania z 

realizacji tej strategii; 

Or. en 

 

 


