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  3a. zavzema stališče, da ima EU kot 

globalni akter ključno vlogo pri 

spoštovanju načel mednarodnega prava o 

človekovih pravicah, zlasti načela 

univerzalnosti in nedeljivosti človekovih 

pravic; zato meni, da je treba človekove 

pravice smiselno vključiti v novo globalno 

strategijo, ki bi jo bilo treba izkoristiti kot 

priložnost za obravnavanje sedanjega 

pomanjkanja sistematičnega usklajevanja 

obstoječe politike EU na področju 

človekovih pravic in nujne potrebe po 

politični podpori na najvišji ravni za 

polno izvajanje strateškega okvira EU, 

smernic o človekovih pravicah ter 

akcijskega načrta za človekove pravice in 

demokracijo; v zvezi s tem poudarja, da se 

je treba vsakič posvetovati s civilno družbo 

EU, države članice in tretje države, s 

čimer bi se strokovnjakom ter 

zagovornikom človekovih pravic 

omogočilo ozaveščanje ter izostritev 

zunanje in varnostne politike EU; poziva 

EU in države članice, naj zagotovijo, da 

bo v okviru zunanje politike EU sprejet 

strateški pristop k človekovim pravicam s 

poudarkom na konkretnih ukrepih in 

rezultatih ter skladnim delovanjem EU na 

področju človekovih pravic v različnih 

državah in regijah, ne glede na pomisleke 

v zvezi z varnostjo, zunanjo politiko, 

trgovino, energetiko, pomočjo ali druge 
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45. poudarja, da ukrepe EU nadzoruje 

Parlament; poudarja, da bi moral imeti 

Parlament ključno vlogo pri rednem in 

podrobnem spremljanju zunanjega 

delovanja institucij EU, in meni, da bi bili 

nacionalni parlamenti lahko bolj vključeni 

v to spremljanje; opozarja, da je Parlament 

ključni partner podpredsednice/visoke 

predstavnice pri oblikovanju zunanjih 

odnosov EU in obravnavanju aktualnih 

izzivov, tudi s spremljanjem ukrepov EU 

na področju zunanje politike; poziva, naj se 

Parlamentu predložijo letna poročila o 

izvajanju strategije; 

45. poudarja, da ukrepe EU nadzorujejo 

Evropski parlament in nacionalni 

parlamenti in da ima Evropski parlament 

ključno vlogo pri rednem in temeljitem 

vrednotenju zunanjih ukrepov institucij 

EU; meni, da bi bili lahko nacionalni 

parlamenti bolj vključeni v to vrednotenje; 

opozarja, da je Evropski parlament ključni 

partner podpredsednice/visoke 

predstavnice pri oblikovanju zunanjih 

odnosov EU in obravnavanju aktualnih 

izzivov, tudi s spremljanjem ukrepov EU 

na področju zunanje politike; poziva, naj se 

Evropskemu parlamentu predložijo letna 

poročila o izvajanju strategije; 

Or. en 

 

 


