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Amendement  1 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Kaderovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake een breed partnerschap en 

samenwerking (resolutie) 

2015/2096(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. verzoekt de EU en Vietnam te werken 

aan een instrument om de ontwikkelingen 

op het gebied van de mensenrechten te 

monitoren in het kader van de 

onderhandelingen over de 

vrijhandelsovereenkomst, en daarbij voort 

te bouwen op de voorgaande EU-

handelsovereenkomsten met derde landen 

die een dergelijk instrument omvatten; 

14. neemt met voldoening kennis van het 

feit dat in de nieuwe 

vrijhandelsovereenkomst een juridisch 

verband wordt gelegd tussen de 

vrijhandelsovereenkomst en de 

partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst en herhaalt 

zijn verzoek aan de Commissie om verder 

te gaan met de beoordeling van de impact 

van de vrijhandelsovereenkomst op de 

mensenrechten, zoals verzocht door de 

Europese Ombudsman; verzoekt de EU en 

Vietnam te werken aan een instrument om 

de ontwikkelingen op het gebied van de 

mensenrechten te monitoren in het kader 

van de vrijhandelsovereenkomst, en daarbij 

voort te bouwen op de voorgaande EU-

handelsovereenkomsten met derde landen 

die een dergelijk instrument omvatten; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0342/2 

Amendement  2 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Kaderovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake een breed partnerschap en 

samenwerking (resolutie) 

2015/2096(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 

vertegenwoordiger aan de door de nieuwe 

overeenkomst gewekte verwachtingen te 

voldoen en te garanderen dat het beleid dat 

de EU en haar lidstaten in de context van 

de uitvoering van de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst en de 

toekomstige vrijhandelsovereenkomst met 

Vietnam nastreven, helpt om de 

eerbiediging van de mensenrechten, de 

rechtsstaat en goed bestuur te bevorderen; 

pleit voor capaciteitsopbouw met het oog 

op een betere afhandeling van klachten van 

personen en gemeenschappen die gevolgen 

van de overeenkomsten ondervinden in het 

kader van artikel 35 van de overeenkomst 

inzake een breed partnerschap en 

samenwerking; verzoekt de Vietnamese 

regering de betrokkenheid van het 

maatschappelijk middenveld te vergroten 

door middel van de participatie van 

verenigingen en ngo's in de politieke, 

economische en sociale ontwikkeling van 

het land;  

16. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 

vertegenwoordiger aan de door de nieuwe 

overeenkomst gewekte verwachtingen te 

voldoen en te garanderen dat het beleid dat 

de EU en haar lidstaten in de context van 

de uitvoering van de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst en de 

vrijhandelsovereenkomst met Vietnam 

nastreven, helpt om de eerbiediging van de 

mensenrechten, de rechtsstaat en goed 

bestuur te bevorderen; pleit voor de 

invoering van een 

geschillenbeslechtingsmechanisme en 

capaciteitsopbouw met het oog op een 

betere afhandeling van klachten van 

personen en gemeenschappen die zich 

zorgen maken dat de bepalingen van de 

overeenkomsten worden geschonden of 
die gevolgen van de overeenkomsten 

ondervinden in het kader van artikel 35 van 

de overeenkomst inzake een breed 

partnerschap en samenwerking; verzoekt 

de Vietnamese regering de betrokkenheid 

van het maatschappelijk middenveld te 

vergroten door middel van de participatie 

van verenigingen en ngo's in de politieke, 

economische en sociale ontwikkeling van 

het land;  

Or. en 
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Amendement  3 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Kaderovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake een breed partnerschap en 

samenwerking (resolutie) 

2015/2096(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. prijst Vietnam om zijn leidende rol in 

Azië ten aanzien van de ontwikkeling van 

de rechten van LGBTI's, in het bijzonder 

de onlangs aangenomen wet inzake 

huwelijk en familie, die huwelijken tussen 

personen van hetzelfde geslacht toestaat; 

30. prijst Vietnam om zijn leidende rol in 

Azië ten aanzien van de ontwikkeling van 

de rechten van LGBTI's, in het bijzonder 

de onlangs aangenomen wet inzake 

huwelijk en familie, die 

huwelijksplechtigheden tussen personen 

van hetzelfde geslacht toestaat; 

Or. en 

 

 


