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Έκθεση A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Σπλνιηθή ζπκθσλία-πιαίζην εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο ΔΔ-Βηεηλάκ (ςήθηζκα) 

2015/2096(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 14 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

14. θαιεί ηελ ΔΔ θαη ην Βηεηλάκ λα 

εξγαζηνύλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο κέζνπ 

παξαθνινύζεζεο ησλ εμειίμεσλ όζνλ 

αθνξά ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζην 

πιαίζην ηωλ δηαπξαγκαηεύζεωλ γηα ηε 

ΣΔΣ, κε βάζε πξνεγνύκελεο εκπνξηθέο 

ζπκθσλίεο ηεο ΔΔ κε ηξίηεο ρώξεο, πνπ 

πεξηιάκβαλαλ ηέηνην κέζν· 

14. δηαπηζηώλεη κε ηθαλνπνίεζε όηη ε λέα 

ζπκθωλία ειεύζεξωλ ζπλαιιαγώλ ζα 

εγθαηαζηήζεη λόκηκν δεζκό κεηαμύ ηεο 

ΣΕΣ θαη ηεο ΣΕΣΣ θαη επαλαιακβάλεη ην 

αίηεκά ηνπ πξνο ηελ Επηηξνπή λα 

επηζπεύζεη ηελ εθηίκεζε αληηθηύπνπ όζνλ 

αθνξά ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζην 

πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ΣΕΣ, 

όπωο έρεη δεηήζεη ν Επξωπαίνο 

Δηακεζνιαβεηήο· θαιεί ηελ ΔΔ θαη ην 

Βηεηλάκ λα εξγαζηνύλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ελόο κέζνπ παξαθνινύζεζεο ησλ 

εμειίμεσλ όζνλ αθνξά ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα ζην πιαίζην ηεο ΣΔΣ, κε βάζε 

πξνεγνύκελεο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο ηεο 

ΔΔ κε ηξίηεο ρώξεο, πνπ πεξηιάκβαλαλ 

ηέηνην κέζν· 
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Έκθεση A8-0342/2015 
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Σπλνιηθή ζπκθσλία-πιαίζην εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο ΔΔ-Βηεηλάκ (ςήθηζκα) 
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Πρόταση ψηυίσματος 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

16. θαιεί ηελ Αληηπξόεδξν/Ύπαηε 

Δθπξόζσπν λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

πξνζδνθίεο πνπ ζέηεη ε λέα ζπκθσλία θαη 

λα εμαζθαιίζεη όηη νη πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκόδνπλ ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο 

ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο ΣΔΣΣ θαη 

ηεο κειινληηθήο ΣΔΣ κε ην Βηεηλάκ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνώζεζε ηνπ 

ζεβαζκνύ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο ρξεζηήο 

δηαθπβέξλεζεο· δεηεί ηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ρεηξηζκνύ 

ησλ θαηαγγειηώλ πνπ ππνβάιινπλ 

ζηγόκελα θπζηθά πξόζσπα θαη θνηλόηεηεο 

ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 35 ηεο ζπκθσλίαο 

ζπλνιηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο· θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηνπ 

Βηεηλάκ λα εληζρύζεη ηε δξαζηεξηόηεηα 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ζπιινγηθώλ θνξέσλ θαη ΜΚΟ 

ζηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ηεο ρώξαο·  

16. θαιεί ηελ Αληηπξόεδξν/Ύπαηε 

Δθπξόζσπν λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

πξνζδνθίεο πνπ ζέηεη ε λέα ζπκθσλία θαη 

λα εμαζθαιίζεη όηη νη πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκόδνπλ ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο 

ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο ΣΔΣΣ θαη 

ηεο ΣΔΣ κε ην Βηεηλάκ ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνώζεζε ηνπ ζεβαζκνύ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο 

ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο· δεηεί ηε 

ζπγθξόηεζε ελόο κεραληζκνύ 

δηεπζέηεζεο δηαθνξώλ θαη ηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ρεηξηζκνύ 

ησλ θαηαγγειηώλ πνπ ππνβάιινπλ 

ζηγόκελα θπζηθά πξόζσπα θαη θνηλόηεηεο 

πξνθεηκέλνπ γηα πεξηπηώζεηο αλεζπρηώλ 

όηη παξαβηάδνληαη δηαηάμεηο ηωλ 

ζπκθωληώλ θαη ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 

35 ηεο ζπκθσλίαο ζπλνιηθήο εηαηξηθήο 

ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο· θαιεί ηελ 

θπβέξλεζε ηνπ Βηεηλάκ λα εληζρύζεη ηε 

δξαζηεξηόηεηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ 

κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζπιινγηθώλ θνξέσλ 

θαη ΜΚΟ ζηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο·  
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

30. ζπγραίξεη ην Βηεηλάκ γηα ηνλ εγεηηθό 

ξόιν πνπ έρεη αλαιάβεη ζηελ Αζία ππέξ 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΛΟΑΓΜ, θαη ηδίσο 

γηα ηνλ πξόζθαην λόκν πεξί γάκνπ θαη 

νηθνγέλεηαο, πνπ επηηξέπεη ηνπο γάκνπο 

κεηαμύ αηόκσλ ηνπ ίδηνπ θύινπ· 

30. ζπγραίξεη ην Βηεηλάκ γηα ηνλ εγεηηθό 

ξόιν πνπ έρεη αλαιάβεη ζηελ Αζία ππέξ 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΛΟΑΓΜ, θαη ηδίσο 

γηα ηελ πξνζθάηωο εγθξηζείζα λνκνζεζία 

πεξί γάκνπ θαη νηθνγέλεηαο πνπ επηηξέπεη 

ηελ ηέιεζε γάκνπ κεηαμύ αηόκσλ ηνπ 

ίδηνπ θύινπ·  

Or. en 

 

 


