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Poprawka  1 

Barbara Lochbihler 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem 

(rezolucja) 

2015/2096(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. wzywa UE i Wietnam do ustanowienia 

instrumentu służącego monitorowaniu 

sytuacji w zakresie praw człowieka 

w kontekście negocjacji w sprawie umowy 

o wolnym handlu w oparciu o wcześniejsze 

umowy handlowe zawarte przez UE 

z krajami trzecimi, w których taki 

instrument był przewidziany; 

14. za pozytywne uważa, że nowa umowa 

o wolnym handlu ustanowi powiązanie 

prawne między FTA a PCA, oraz 

ponownie zwraca się do Komisji o pilne 

przeprowadzenie oceny wpływu na prawa 

człowieka, do czego wezwał Europejski 

Rzecznik Praw Obywatelskich; wzywa UE 

i Wietnam do ustanowienia instrumentu 

służącego monitorowaniu sytuacji 

w zakresie praw człowieka w kontekście 

umowy o wolnym handlu w oparciu 

o wcześniejsze umowy handlowe zawarte 

przez UE z krajami trzecimi, w których 

taki instrument był przewidziany; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0342/2 

Poprawka  2 

Barbara Lochbihler 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem 

(rezolucja) 

2015/2096(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką 

przedstawiciel do spełnienia oczekiwań 

wynikających z nowej umowy oraz do 

zadbania o to, by strategie polityczne UE 

i jej państw członkowskich realizowane 

w kontekście wdrożenia umowy 

o partnerstwie i współpracy i przyszłej 

umowy o wolnym handlu z Wietnamem 

pomogły poprawić sytuację w zakresie 

poszanowania praw człowieka, 

praworządności i dobrych rządów; wzywa 

do budowania zdolności w celu poprawy 

mechanizmów rozstrzygania skarg 

składanych przez obywateli i społeczności 

w kontekście art. 35 umowy 

o wszechstronnym partnerstwie 

i współpracy; wzywa rząd wietnamski do 

zwiększenia zaangażowania społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez udział 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 

w rozwoju politycznym, gospodarczym 

i społecznym kraju;  

16. wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką 

przedstawiciel do spełnienia oczekiwań 

wynikających z nowej umowy oraz do 

zadbania o to, by strategie polityczne UE 

i jej państw członkowskich realizowane 

w kontekście wdrożenia umowy 

o partnerstwie i współpracy i umowy 

o wolnym handlu z Wietnamem pomogły 

poprawić sytuację w zakresie 

poszanowania praw człowieka, 

praworządności i dobrych rządów; wzywa 

do ustanowienia mechanizmu 

rozstrzygania sporów oraz do budowania 

zdolności w celu poprawy mechanizmów 

rozstrzygania skarg składanych przez 

obywateli i społeczności w razie obaw, że 

postanowienia umów zostały naruszone, 

i w kontekście art. 35 umowy 

o wszechstronnym partnerstwie 

i współpracy; wzywa rząd wietnamski do 

zwiększenia zaangażowania społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez udział 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 

w rozwoju politycznym, gospodarczym 

i społecznym kraju;  

Or. en 
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Poprawka  3 

Barbara Lochbihler 
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Sprawozdanie A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem 

(rezolucja) 

2015/2096(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. wyraża uznanie dla wiodącej roli 

Wietnamu w Azji pod względem rozwoju 

praw osób LGBTI, w szczególności dla 

niedawno przyjętej ustawy o małżeństwie 

i rodzinie, która dopuszcza małżeństwa tej 

samej płci; 

30. wyraża uznanie dla wiodącej roli 

Wietnamu w Azji pod względem rozwoju 

praw osób LGBTI, w szczególności dla 

niedawno przyjętej ustawy o małżeństwie 

i rodzinie, która dopuszcza ceremonie 

ślubne dla par tej samej płci; 

Or. en 

 

 


