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Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.a uzskata, ka Eiropas Savienībai kā 

globāli nozīmīgai dalībniecei ir būtiska 

loma, lai ievērotu starptautiskajos 

cilvēktiesību aktos noteiktos principus, jo 

īpaši cilvēktiesību universāluma un 

nedalāmības principus; tāpēc ir 

pārliecināts, ka cilvēktiesībām jābūt 

jēgpilni integrētām jaunajā globālajā 

stratēģijā, kura būtu jāuztver kā iespēja 

risināt spēkā esošās ES cilvēktiesību 

politikas pašreizējo sistemātiskas 

iekļaušanas trūkumu, un ka steidzami ir 

vajadzīgs augstākā līmeņa politiskais 

atbalsts ES stratēģiskā satvara, ES 

cilvēktiesību pamatnostādņu un Rīcības 

plāna cilvēktiesību un demokrātijas jomā 

pilnīgai īstenošanai; šajā saistībā uzsver 

vajadzību vienmēr apspriesties ar ES, 

dalībvalstu un trešo valstu pilsonisko 

sabiedrību, lai praktiķu un cilvēktiesību 

aizstāvju pieredze un īpašās zināšanas 

varētu informēt un uzlabot ES ārpolitiku 

un drošības politiku; aicina ES un tās 

dalībvalstis nodrošināt, ka ārpolitikā tiek 

pieņemta stratēģiska pieeja 

cilvēktiesībām, uzsverot konkrētas 

darbības un rezultātus, kā arī apliecinot 

konsekvenci ES līdzdalībā cilvēktiesību 

ievērošanai dažādās valstīs un reģionos 

neatkarīgi no drošības, ārpolitikas, 

tirdzniecības, enerģētikas, atbalsta vai 

citiem apsvērumiem; 
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45. punkts 
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45. uzsver, ka ES darbības ir pakļautas 

Parlamenta pārraudzībai; uzsver, ka 

Parlamentam vajadzētu būt būtiskai lomai 

regulārā un visaptverošā ES iestāžu ārējās 

darbības izvērtēšanā un uzskata, ka šajā 

izvērtēšanā varētu ciešāk iesaistīt valstu 

parlamentus; atgādina, ka Parlaments ir 

nozīmīgs PV/AP partneris ES ārējo 

attiecību veidošanā un pašreizējo problēmu 

risināšanā, tostarp pārraugot ES ārpolitikas 

darbības; aicina Parlamentam iesniegt 

ikgadējos ziņojumus par stratēģijas 

īstenošanu; 

45. uzsver, ka ES darbības ir pakļautas 

Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu 

pārraudzībai un ka Eiropas Parlamentam ir 

būtiska ietekme regulārā un visaptverošā 

ES iestāžu ārējās darbības izvērtēšanā; 

uzskata, ka šajā izvērtēšanā būtu ciešāk 

jāiesaista valstu parlamentus; atgādina, ka 

Eiropas Parlaments ir nozīmīgs PV/AP 

partneris ES ārējo attiecību veidošanā un 

pašreizējo problēmu risināšanā, tostarp 

pārraugot ES ārpolitikas darbības; prasa 

Eiropas Parlamentam iesniegt ikgadējos 

ziņojumus par stratēģijas īstenošanu; 

Or. en 

 

 


