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Verslag A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Kaderovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake een breed partnerschap en 

samenwerking 

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. is verheugd dat de onderhandelingen 

over de vrijhandelsovereenkomst zijn 

afgerond; is er stellig van overtuigd dat de 

overeenkomst inzake een breed 

partnerschap en samenwerking en de 

vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 

Vietnam moeten bijdragen tot de 

versterking van de mensenrechten in 

Vietnam; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0342/5 

Amendement  5 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

Neena Gill 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Kaderovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake een breed partnerschap en 

samenwerking 

2015/2096(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 – inleidende formule 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. pleit voor het instellen van een 

mechanisme of forum voor regelmatige 

communicatie tussen de Europese Dienst 

voor extern optreden (EDEO) en het 

Parlement, zodat transparantie kan 

worden gewaarborgd en het Parlement 

toezicht kan houden op de verwezenlijking 

van de doelstellingen van de 

overeenkomst inzake een breed 

partnerschap en samenwerking; 
benadrukt dat dit mechanisme de volgende 

elementen moet bevatten: 

– informatievoorziening aan het 

Parlement over de doelstellingen van EU-

acties en -standpunten en over alle 

kwesties betreffende Vietnam; 

– informatievoorziening aan het 

Parlement waarin de resultaten van de 

acties van de EU en Vietnam worden 

getoetst, met speciale nadruk op de situatie 

van de mensenrechten, de vrijheid van 

meningsuiting en de rechtsstaat in het land, 

in het bijzonder door: 

– volgens de geëigende 

vertrouwelijkheidsprocedures toegang te 

verlenen tot de desbetreffende interne 

45. wijst er nadrukkelijk op dat het 

Parlement krachtens artikel 218, lid 10, 

VWEU in iedere fase van de procedure 

onverwijld en ten volle moet worden 

geïnformeerd over de overeenkomst 

inzake een breed partnerschap en 

samenwerking; benadrukt dat dit onder 

meer betekent dat het Parlement moet 

worden voorzien van uitgebreide 

schriftelijke informatie over de 

doelstellingen van EU-acties en -

standpunten, met name over de situatie van 

de mensenrechten, de vrijheid van 

meningsuiting en de rechtsstaat in het land; 

onderstreept voorts dat de steunpunten 

van de EU-delegatie een essentiële rol 

spelen bij het toezicht op de 

mensenrechten in het land; 
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stukken van de EDEO; 

– het Parlement de waarnemersstatus te 

verlenen tijdens de voorbesprekingen 

voorafgaande aan de bijeenkomsten van 

het Gemengd Samenwerkingscomité, 

alsook toegang tot de aan de Raad en de 

Commissie verstrekte documenten; 

– het maatschappelijk middenveld te 

betrekken bij de voorbereiding van deze 

informatie en de beoordeling van de 

situatie;  

Or. en 

 

 


