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Ändringsförslag
3a. Europaparlamentet anser att EU är en
global aktör och som sådan har en
nyckelroll för att upprätthålla de principer
som anges i internationell
människorättslagstiftning, i synnerhet
principerna om de mänskliga
rättigheternas allmängiltighet och
odelbarhet. Parlamentet anser därför att
mänskliga rättigheter måste integreras på
ett meningsfullt sätt i den nya globala
strategin, som bör utgöra en möjlighet att
ta sig an dagens brist på systematisk
integrering av EU:s nuvarande politik för
mänskliga rättigheter samt det
brådskande behovet av politisk
uppbackning på högsta nivå av ett
fullständigt genomförande av EU:s
strategiska ram, EU:s riktlinjer om
mänskliga rättigheter och
handlingsplanen för mänskliga
rättigheter och demokrati. Parlamentet
betonar i detta avseende behovet att alltid
samråda med det civila samhället i EU,
medlemsstaterna och tredjeländer för att
de yrkesverksamma och
människorättsförsvararna genom sin
erfarenhet och sakkunskap ska kunna
informera och skärpa EU:s utrikes- och
säkerhetspolitik. Parlamentet uppmanar
EU och medlemsstaterna att se till att
EU:s utrikespolitik innehåller en strategi
för mänskliga rättigheter som betonar
konkreta åtgärder och resultat samt visar
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samstämmighet i EU:s engagemang för
mänskliga rättigheter i olika länder och
regioner, oavsett säkerhet, utrikespolitik,
handel, energi, bistånd eller andra frågor.
Or. en
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Ändringsförslag

45. Europaparlamentet betonar att det
utövar tillsyn över EU:s åtgärder.
Parlamentet bör spela en nyckelroll i den
regelbundna och utförliga övervakningen
av EU-institutionernas yttre åtgärder, och
de nationella parlamenten bör vara mer
delaktiga i denna övervakning.
Europaparlamentet påminner om att det är
en nyckelpartner till vice ordföranden/den
höga representanten i att utforma EU:s
yttre förbindelser och möta aktuella
utmaningar, bland annat genom att
övervaka EU:s utrikespolitiska åtgärder.
Parlamentet efterlyser årliga
genomföranderapporter om strategin.

45. Europaparlamentet betonar att det
tillsammans med de nationella
parlamenten utövar tillsyn över EU:s
åtgärder och att det spelar en nyckelroll i
den regelbundna och utförliga
övervakningen av EU-institutionernas yttre
åtgärder. Parlamentet anser att de
nationella parlamenten bör vara mer
delaktiga i denna övervakning.
Parlamentet påminner om att det är en
nyckelpartner till vice ordföranden/den
höga representanten i att utforma EU:s
yttre förbindelser och möta aktuella
utmaningar, bland annat genom att
övervaka EU:s utrikespolitiska åtgärder.
Parlamentet efterlyser årliga
genomföranderapporter om strategin.
Or. en
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