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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. consideră că UE, ca actor global, are 

un rol esențial în a susține principiile 

consacrate în dreptul internațional al 

drepturilor omului, în special principiile 

universalității și indivizibilității 

drepturilor omului; consideră, prin 

urmare, că drepturile omului trebuie să 

fie integrate rațional în noua strategie 

globală, o oportunitate pentru a integra 

sistematic politicile actuale ale UE în 

domeniul drepturilor omului și nevoia 

urgentă de sprijin politic la cel mai înalt 

nivel pentru punerea deplină în aplicare a 

cadrului strategic al UE, a orientărilor 

privind drepturile omului și a planului de 

acțiune privind drepturile omului și 

democrația; subliniază în acest sens 

necesitatea de a consulta întotdeauna UE, 

statele membre și societatea civilă din 

țările terțe pentru a permite 

profesioniștilor cu experiență, care au 

cunoștințele de specialitate, precum și 

apărătorilor drepturilor omului să 

furnizeze informațiile necesare și să 

consolideze politica externă și de 

securitate a UE; invită UE și statele 

membre să se asigure că, în cadrul 

politicii sale externe, UE adoptă o 

abordare strategică privind drepturile 

omului, punând accentul pe acțiuni și pe 

rezultate concrete și demonstrând 

coerență în cadrul angajamentului UE în 

domeniul drepturilor omului în diferite 
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țări și regiuni, indiferent de preocupările 

privind securitatea, politica externă, 

comerțul, energia, ajutorul sau de orice 

altă natură; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. subliniază că acțiunile UE sunt supuse 

controlului Parlamentului European; 

subliniază că Parlamentul ar trebui să aibă 

un rol esențial în monitorizarea periodică 

și detaliată a acțiunilor externe ale 

instituțiilor UE și consideră că 

parlamentele naționale ar putea fi  

implicate mai mult în acest proces de 

monitorizare; reamintește că Parlamentul 

este un partener esențial al ÎR/VP în 

configurarea relațiilor externe ale UE și în 

rezolvarea provocărilor actuale, inclusiv 

prin monitorizarea acțiunilor de politică 

externă ale UE; solicită să fie prezentate 

Parlamentului rapoarte anuale de 

implementare a strategiei; 

45. subliniază că acțiunile UE sunt supuse 

controlului parlamentelor naționale și că 

Parlamentul European are un rol-cheie în 

monitorizarea periodică detaliată a 

acțiunilor externe ale instituțiilor UE; 

consideră că parlamentele naționale ar 

putea fi implicate mai mult în acest proces 

de monitorizare; reamintește că 

Parlamentul European este un partener 

esențial al ÎR/VP în configurarea relațiilor 

externe ale UE și în rezolvarea 

provocărilor actuale, inclusiv prin 

monitorizarea acțiunilor de politică externă 

ale UE; solicită să fie prezentate 

Parlamentului European rapoarte anuale 

de implementare a strategiei; 

Or. en 

 

 


