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9.12.2015 A8-0342/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom 

(uznesenie) 

2015/2096(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. vyzýva EÚ a Vietnam, aby v rámci 

rokovaní o dohode o voľnom obchode 

pracovali na vytvorení nástroja na 

monitorovanie vývoja v oblasti ľudských 

práv a vychádzali pritom z 

predchádzajúcich obchodných dohôd EÚ s 

tretími krajinami, ktoré takýto nástroj 

obsahujú; 

14. pozitívne vníma skutočnosť, že nová 

dohoda o voľnom obchode vytvorí právnu 

väzbu medzi dohodou o voľnom obchode 

a dohodou o partnerstve a spolupráci, a 

pripomína Komisii svoju žiadosť, aby 

naliehavo vypracovala posúdenie vplyvu 

dohody o voľnom obchode na ľudské 

práva, ako požaduje európska 

ombudsmanka; vyzýva EÚ a Vietnam, aby 

v rámci dohody o voľnom obchode  

pracovali na vytvorení nástroja na 

monitorovanie vývoja v oblasti ľudských 

práv a vychádzali pritom z 

predchádzajúcich obchodných dohôd EÚ s 

tretími krajinami, ktoré takýto nástroj 

obsahujú; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0342/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom 

(uznesenie) 

2015/2096(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. vyzýva podpredsedníčku/vysokú 

predstaviteľku, aby naplnila očakávania 

vyplývajúce z novej dohody a zabezpečila, 

aby politiky EÚ a jej členských štátov v 

uskutočňované kontexte vykonávania 

dohody o partnerstve a spolupráci a 

budúcej dohody o voľnom obchode s 

Vietnamom pomáhali presadzovať 

dodržiavanie ľudských práv, právneho 

štátu a dobrej správy vecí verejných; 

požaduje budovanie kapacít na zlepšenie 

riešenia sťažností dotknutých jednotlivcov 

a spoločenstiev v súvislosti s článkom 35 

komplexnej dohody o partnerstve 

a spolupráci; vyzýva vietnamskú vládu, 

aby posilnila zapojenie občianskej 

spoločnosti prostredníctvom účasti 

združení a mimovládnych organizácií na 

politickom, hospodárskom a sociálnom 

rozvoji krajiny;  

16. vyzýva podpredsedníčku/vysokú 

predstaviteľku, aby naplnila očakávania 

vyplývajúce z novej dohody a zabezpečila, 

aby politiky EÚ a jej členských štátov 

uskutočňované v kontexte vykonávania 

dohody o partnerstve a spolupráci a 

dohody o voľnom obchode s Vietnamom 

pomáhali presadzovať dodržiavanie 

ľudských práv, právneho štátu a dobrej 

správy vecí verejných; požaduje zavedenie 

mechanizmu na riešenie sporov a 

budovanie kapacít na zlepšenie riešenia 

sťažností dotknutých jednotlivcov 

a spoločenstiev v prípade, že vzniknú 

obavy z porušovania pravidiel dohôd, a 

v súvislosti s článkom 35 komplexnej 

dohody o partnerstve a spolupráci vyzýva 

vietnamskú vládu, aby posilnila zapojenie 

občianskej spoločnosti prostredníctvom 

účasti združení a mimovládnych 

organizácií na politickom, hospodárskom a 

sociálnom rozvoji krajiny;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0342/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom 

(uznesenie) 

2015/2096(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. chváli Vietnam za jeho vedúcu úlohu v 

Ázii, pokiaľ ide o rozvoj práv LGBTI, 

najmä za nedávno prijatý zákon 

o manželstve a rodine, ktorý umožňuje 

manželstvá osôb rovnakého pohlavia; 

30. chváli Vietnam za jeho vedúcu úlohu v 

Ázii, pokiaľ ide o rozvoj práv LGBTI, 

najmä za nedávno prijatý zákon 

o manželstve a rodine, ktorý umožňuje 

svadobné obrady osôb rovnakého 

pohlavia; 

Or. en 

 

 


