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Alteração 1 

Ana Gomes e outros 

 

Relatório A8-0069/2016 

Sandra Kalniete 

A UE num ambiente global em mutação – Um mundo mais ligado, mais contestado e mais 

complexo 

2015/2272(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-A. Considera que a UE, enquanto 

interveniente à escala mundial, tem um 

papel incontornável na defesa dos 

princípios consagrados no Direito 

Internacional em matéria de direitos 

humanos, nomeadamente dos princípios 

da universalidade e da indivisibilidade dos 

direitos humanos; entende, por 

conseguinte, que os direitos humanos 

devem ocupar um lugar de relevo na nova 

Estratégia Global, que deve ser vista como 

uma oportunidade para dar resposta à 

atual ausência de integração sistemática 

da política de direitos humanos da UE 

noutras políticas e à necessidade urgente 

de um apoio político ao mais alto nível 

para a plena aplicação do Quadro 

Estratégico da UE, das orientações da UE 

em matéria de direitos humanos e do 

plano de ação da UE para os direitos 

humanos e a democracia; destaca, neste 

contexto, a necessidade de consultar em 

permanência a sociedade civil da UE, dos 

Estados-Membros e dos países terceiros, 

de modo a que a experiência e os 

conhecimentos especializados dos 

profissionais e defensores dos direitos 

humanos possam enriquecer e melhorar a 

política externa e de segurança da UE; 

insta a UE e os seus Estados-Membros a 

garantirem que a política externa da UE 

siga uma abordagem estratégica em 
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matéria de direitos humanos, realçando 

medidas e resultados concretos e 

garantindo a coerência da ação da UE a 

favor dos direitos humanos em diferentes 

países e regiões, independentemente das 

preocupações em matéria de segurança, 

política externa, comércio, energia ou 

assistência, entre outros; 

Or. en 
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Alteração 2 

Ana Gomes e outros 

 

Relatório A8-0069/2016 

Sandra Kalniete 

A UE num ambiente global em mutação – Um mundo mais ligado, mais contestado e mais 

complexo 

2015/2272(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Realça que a ação da UE está sujeita ao 

escrutínio do Parlamento Europeu; realça 

que o Parlamento deve ter um papel 

importante na supervisão regular e 

circunstanciada da ação externa das 

instituições da UE e considera que os 

parlamentos nacionais poderiam ser mais 

estreitamente associados a este exercício de 

supervisão; recorda que o Parlamento é um 

parceiro incontornável da VP/AR no 

desenvolvimento das relações externas da 

UE e na resposta a desafios atuais, 

nomeadamente ao controlar as medidas de 

política externa da UE; apela a que sejam 

apresentados ao Parlamento relatórios 

anuais de execução relativos a esta 

estratégia; 

45. Realça que a ação da UE está sujeita ao 

escrutínio do Parlamento Europeu e que os 

parlamentos nacionais e o Parlamento 

Europeu desempenham um papel 

importante na avaliação regular e 

circunstanciada da ação externa das 

instituições da UE; considera que os 

parlamentos nacionais poderiam ser mais 

estreitamente associados a este exercício de 

supervisão; recorda que o Parlamento 

Europeu é um parceiro incontornável da 

VP/AR no desenvolvimento das relações 

externas da UE e na resposta a desafios 

atuais, nomeadamente ao controlar as 

medidas de política externa da UE; apela a 

que sejam apresentados ao Parlamento 

Europeu relatórios anuais de execução 

relativos a esta estratégia; 

Or. en 

 

 


