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Изменение  1 

Ана Гомеш и други 

 

Доклад A8-0069/2016 

Сандра Калниете 

ЕС в променящата се глобална среда. Един по-свързан, оспорван и сложен свят 

2015/2272(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. счита, че ЕС в качеството си на 

глобален фактор играе ключова роля 

за спазване на принципите, залегнали 

в международното право в областта 

на правата на човека, по-специално 

принципите на универсалност и 

неделимост на правата на човека; 

поради това счита, че правата на 

човека трябва да бъдат пълноценно 

интегрирани в новата глобална 

стратегия, която следва да бъде 

използвана като възможност за 

преодоляване на съществуващата 

липса на системно включване на 

действащата политика на ЕС в 

областта на правата на човека и на 

спешната необходимост от най-

високо ниво на политическа подкрепа 

за пълното прилагане на 

стратегическата рамка на ЕС, на 

насоките в областта на правата на 

човека на ЕС и на плана за действие 

относно правата на човека и 

демокрацията; в този контекст 

подчертава необходимостта от 

непрестанни консултации с 

гражданското общество в ЕС, 

държавите членки и трети държави, 

така че опитът и познанията на 

практикуващите юристи и 

защитници на правата на човека да 

могат да оформят и насочват по-

умело външната политика на ЕС и 
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неговата политика на сигурност; 

призовава ЕС и неговите държави 

членки да гарантират, че външната 

политика на ЕС възприема 

стратегически подход в областта на 

правата на човека, с акцент върху 

конкретни действия и резултати и с 

демонстриране на съгласуваност в 

действията на ЕС в областта на 

правата на човека в отделните 

държави и региони, независимо от 

аспектите, свързани със сигурността, 

външната политика, търговията, 

енергетиката, помощта или други 

цели; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0069/2 

Изменение  2 

Ана Гомеш и други 

 

Доклад A8-0069/2016 

Сандра Калниете 

ЕС в променящата се глобална среда. Един по-свързан, оспорван и сложен свят 

2015/2272(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 

 

Предложение за резолюция Изменение 

45. подчертава, че действията на ЕС са 

обект на контрол от страна на 

Парламента; подчертава, че 

Парламентът следва да играе основна 

роля в редовния, задълбочен 

мониторинг на външните действия на 

институциите на ЕС и счита, че 

националните парламенти биха могли 

да имат по-голямо участие в този 

мониторинг; припомня, че 

Парламентът е основен партньор на 

ЗП/ВП при оформянето на външните 

отношения на ЕС и справянето с 

настоящите предизвикателства, 

включително чрез мониторинг на 

действията по линия на външната 

политика на ЕС; призовава на 

Парламента да бъдат предоставяни 

годишни доклади за изпълнението на 

стратегията; 

45. подчертава, че действията на ЕС са 

обект на контрол от страна на 

Европейския парламент и 

националните парламенти и че 

Европейският парламент играе 

основна роля в редовния, задълбочен 

мониторинг на външните действия на 

институциите на ЕС; счита, че 

националните парламенти биха могли 

да имат по-голямо участие в този 

мониторинг; припомня, че 

Европейският парламент е основен 

партньор на ЗП/ВП при оформянето на 

външните отношения на ЕС и 

справянето с настоящите 

предизвикателства, включително чрез 

мониторинг на действията по линия на 

външната политика на ЕС; призовава на 

Европейския парламент да бъдат 

предоставяни годишни доклади за 

изпълнението на стратегията; 

Or. en 

 

 


