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6.4.2016 A8-0069/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Ana Gomes a ďalší 

 

Správa A8-0069/2016 

Sandra Kalniete 

EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet 

2015/2272(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. zastáva názor, že EÚ ako globálny 

aktér zohráva kľúčovú úlohu 

pri presadzovaní zásad zakotvených 

v medzinárodnom práve v oblasti 

ľudských práv, a to najmä zásady 

univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských 

práv; domnieva sa preto, že je nevyhnutné 

zmysluplne začleniť ľudské práva 

do novej globálnej stratégie, ktorá by sa 

mala využiť ako príležitosť na riešenie 

súčasného nedostatočného 

systematického presadzovania existujúcej 

politiky EÚ v oblasti ľudských práv 

a na riešenie naliehavej potreby politickej 

podpory na najvyššej úrovni v záujme 

úplného vykonávania strategického rámca 

EÚ, usmernení v oblasti ľudských práv a 

akčného plánu pre ľudské práva a 

demokraciu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, 

že je nevyhnutné viesť konzultácie 

s občianskou spoločnosťou EÚ, členských 

štátov a tretích krajín s cieľom umožniť, 

aby sa skúsenosti a poznatky odborníkov a 

obhajcov ľudských práv preniesli do 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a 

aby ju posilnili; vyzýva EÚ a členské štáty, 

aby zabezpečili, že zahraničná politika EÚ 

zaujme strategický prístup v oblasti 

ľudských práv, pričom zdôrazní 

konkrétne opatrenia a výsledky a 

preukáže súdržnosť v angažovaní sa EÚ 

v oblasti ľudských práv v rôznych 

krajinách a regiónoch bez ohľadu 
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na bezpečnosť, zahraničnú politiku, 

obchod, energetiku, poskytovanie pomoci 

alebo iné záujmy; 

Or. en 



 

AM\1091325SK.doc  PE579.873v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

6.4.2016 A8-0069/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Ana Gomes a ďalší 

 

Správa A8-0069/2016 

Sandra Kalniete 

EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet 

2015/2272(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. zdôrazňuje, že opatrenia EÚ podliehajú 

dohľadu Parlamentu; zdôrazňuje, 

že Európsky parlament by mal zohrávať 

kľúčovú úlohu pri pravidelnom a 

podrobnom sledovaní vonkajšej činnosti 

inštitúcií EÚ  a domnieva sa, že do tohto 

sledovania by mohli byť viac zapojené 

parlamenty členských štátov; pripomína, 

že Parlament je kľúčový partner PK/VP 

pri formovaní vonkajších vzťahov EÚ 

a pri riešení súčasných problémov, a to aj 

monitorovaním opatrení v oblasti 

zahraničnej politiky EÚ; požaduje, aby sa 

Parlamentu predkladali výročné správy 

o vykonávaní stratégie; 

45. zdôrazňuje, že opatrenia EÚ podliehajú 

dohľadu národných parlamentov 

a že Európsky parlament zohráva  

významnú úlohu pri pravidelnom a 

podrobnom sledovaní vonkajšej činnosti 

inštitúcií EÚ; domnieva sa, že do tohto 

sledovania by mohli byť viac zapojené 

parlamenty členských štátov; pripomína, 

že Európsky parlament je kľúčový partner 

PK/VP pri formovaní vonkajších vzťahov 

EÚ a pri riešení súčasných problémov, a to 

aj monitorovaním opatrení v oblasti 

zahraničnej politiky EÚ; požaduje, aby sa  

Európskemu parlamentu predkladali 

výročné správy o vykonávaní stratégie; 

Or. en 

 

 


