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Ana Gomes és mások 

 

Jelentés A8-0069/2016 

Sandra Kalniete 

Az Unió szerepéről a változó globális környezetben: egy összekapcsoltabb, feszültségekkel 

teli és összetettebb világban 

2015/2272(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3a. úgy véli, hogy az Európai Unió mint 

globális szereplő kulcsszerepet játszik a 

nemzetközi emberi jogi jogszabályokban 

foglalt elvek védelmezésében, különös 

tekintettel az emberi jogok 

univerzalitásának és oszthatatlanságának 

elvére; ezért úgy gondolja, hogy az emberi 

jogokat értelmesen kell az új globális 

stratégiába beépíteni, amit lehetőségként 

kell megragadni ahhoz, hogy kezelni 

tudjuk az Unió meglévő emberi jogi 

politikája szisztematikus érvényesítésének 

jelenlegi hiányát, és az uniós stratégiai 

keret, az emberi jogi iránymutatások és az 

emberi jogokat és a demokráciát érintő 

cselekvési terv teljes végrehajtásához a 

legmagasabb szintű politikai támogatás 

sürgető igényét; e tekintetben kiemeli, 

hogy az Európai Unió, a tagállamok és 

harmadik országok civil társadalmának 

mindig konzultációt kell folytatnia, hogy a 

szakértők és az emberijog-védők 

tapasztalata és szakértelme tájékoztassa és 

élénkítse az Európai Unió kül- és 

biztonságpolitikáját; felszólítja az Európai 

Uniót és a tagállamokat annak 

biztosítására, hogy az uniós külpolitika az 

emberi jogok stratégiai megközelítését 

alkalmazza, hangsúlyozva a konkrét 

intézkedéseket és kinyilvánítva a 

koherenciát az Unió emberi jogokkal 

kapcsolatos, különböző országokban és 
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régiókban történő szerepvállalásában, a 

biztonságtól, a külpolitikától, a 

kereskedelemtől, az energiától, a 

támogatástól és más dolgoktól 

függetlenül; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. hangsúlyozza, hogy az Unió 

tevékenységeit a Parlamentnek kell 

felügyelnie; hangsúlyozza, hogy a 

Parlamentnek jelentős szerepet kellene 

játszania az Unió intézményei külső 

fellépésének rendszeres és alapos 

értékelésében, úgy véli továbbá, hogy a 

nemzeti parlamenteket szorosabban be 

kellene vonni az értékelésbe; emlékeztet 

arra, hogy a Parlament az 

alelnök/főképviselő fő partnere az Unió 

külkapcsolatainak alakításában és az 

aktuális kihívások kezelésében, ideértve az 

Unió külpolitikai tevékenységének 

figyelemmel kísérését is; a stratégia 

végrehajtásáról szóló éves jelentések 

Parlamenthez történő benyújtására szólít 

fel; 

45. hangsúlyozza, hogy az Unió 

tevékenységeit az Európai Parlamentnek 

és a nemzeti parlamenteknek kell 

felügyelnie, és hogy a Parlament jelentős 

szerepet játszik az Unió intézményei külső 

fellépésének rendszeres és alapos 

értékelésében,; úgy véli, hogy a nemzeti 

parlamenteket szorosabban be kellene 

vonni az értékelésbe; emlékeztet arra, hogy 

a Parlament az alelnök/főképviselő fő 

partnere az Unió külkapcsolatainak 

alakításában és az aktuális kihívások 

kezelésében, ideértve az Unió külpolitikai 

tevékenységének figyelemmel kísérését is; 

a stratégia végrehajtásáról szóló éves 

jelentések Parlamenthez történő 

benyújtására szólít fel; 

Or. en 

 

 


