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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. apgailestauja, kad, nors poveikio 

vertinimai yra svarbi priemonė siekiant 

politikos suderinamumo vystymosi labui, 

poveikio vystymuisi vertinimų ir toliau 

atliekama mažai ir juose nepakankamai 

atsižvelgiama į galimą poveikį 

besivystančioms šalims; tikisi, kad 

geresnio reglamentavimo teisės aktų 

rinkinys ir gairės padės pagerinti padėtį, 

kai į vystymąsi ir žmogaus teises bus 

atsižvelgiama visuose poveikio 

vertinimuose ir bus didinamas skaidrumas; 

ragina Komisiją reguliariai konsultuotis su 

žmogaus teisių organizacijomis 

ankstyvuoju politikos formavimo proceso 

etapu ir pradėti taikyti geresnes apsaugos 

priemones ir mechanizmus siekiant 

užtikrinti geresnę suinteresuotųjų šalių 

atstovavimo pusiausvyrą; palankiai vertina 

viešas konsultacijas dėl veiksmų plano, 

kuriuo remiantis suteikiamos galimybės 

išorės suinteresuotiesiems subjektams, 

įskaitant besivystančias šalis ir pilietinę 

visuomenę, pareikšti savo nuomonę ir 

aktyviai dalyvauti; mano, kad įgyvendinant 

ES politiką būtina vykdyti sistemingesnius 

ex-post vertinimus; 

10. apgailestauja, kad, nors poveikio 

vertinimai yra svarbi priemonė siekiant 

politikos suderinamumo vystymosi labui, 

poveikio vystymuisi vertinimų ir toliau 

atliekama mažai ir juose nepakankamai 

atsižvelgiama į galimą poveikį 

besivystančioms šalims; tikisi, kad 

geresnio reglamentavimo teisės aktų 

rinkinys ir gairės padės pagerinti padėtį, 

kai į vystymąsi ir žmogaus teises bus 

atsižvelgiama visuose poveikio 

vertinimuose ir bus didinamas skaidrumas; 

ragina Komisiją reguliariai konsultuotis su 

žmogaus teisių organizacijomis 

ankstyvuoju politikos formavimo proceso 

etapu ir pradėti taikyti geresnes apsaugos 

priemones ir mechanizmus siekiant 

užtikrinti geresnę suinteresuotųjų šalių 

atstovavimo pusiausvyrą; palankiai vertina 

viešas konsultacijas dėl veiksmų plano, 

kuriuo remiantis siekiama nustatyti 

politikos suderinamumo vystymosi labui 

rezultatus ir poveikį besivystančiose šalyse 

ir suteikiamos galimybės išorės 

suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 

besivystančias šalis ir pilietinę visuomenę, 

pareikšti savo nuomonę ir aktyviai 

dalyvauti; taip pat palankiai vertina 

praktinį veiksmų plano etapą ir konkrečių 

atvejų tyrimus, nes jie gali veiksmingai 

padėti tiksliai įvertinti politikos 

suderinamumo vystymosi labui poveikį; 
mano, kad įgyvendinant ES politiką būtina 
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vykdyti sistemingesnius ex-post 

vertinimus; 

Or. en 

 

 


