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9.12.2015 A8-0342/1 

Изменение  1 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0342/2015 

Барбара Лохбилер 

Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и 

Виетнам (резолюция) 

2015/2096(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. призовава ЕС и Виетнам да работят 

за създаването на инструмент за 

наблюдение на развитието на 

положението с правата на човека в 

контекста на преговорите по ССТ, като 

ползват опита от предишни търговски 

споразумения на ЕС с трети държави, 

които съдържат такъв инструмент; 

14. отбелязва като положителен 

факта, че с ново споразумение за 

свободна търговия ще се установи 

правна връзка между ССТ и 

споразумението за партньорство и 

сътрудничество (СПС), и изисква 

отново от Комисията спешно да 

осъществи оценката на 

въздействието на правата на човека 

върху бъдещото ССТ, за което 

призова Европейският омбудсман; 
призовава ЕС и Виетнам да работят за 

създаването на инструмент за 

наблюдение на развитието на 

положението с правата на човека в 

контекста на ССТ, като ползват опита от 

предишни търговски споразумения на 

ЕС с трети държави, които съдържат 

такъв инструмент; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0342/2 

Изменение  2 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0342/2015 

Барбара Лохбилер 

Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и 

Виетнам (резолюция) 

2015/2096(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. призовава върховния представител 

на Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност и 

заместник-председател на Комисията да 

отговори на очакванията, породени от 

новото споразумение, и да гарантира, че 

политиките, следвани от ЕС и от 

неговите държави членки в контекста на 

изпълнението на споразумението за 

партньорство и сътрудничество (СПС) и 

на бъдещото ССТ с Виетнам, 

допринасят за зачитането във все по-

голяма степен на правата на човека, 

принципите на правовата държава и 

доброто управление; призовава за 

изграждането на капацитет за 

подобряване на разглеждането на жалби 

от засегнати лица и общности в 

контекста на член 35 от споразумението 

за всестранно партньорство и 

сътрудничество; призовава 

правителството на Виетнам да засили 

участието на гражданското общество 

чрез включване на сдруженията и 

неправителствените организации (НПО) 

в политическото, икономическото и 

социалното развитие на държавата;  

16. призовава върховния представител 

на Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност и 

заместник-председател на Комисията да 

отговори на очакванията, породени от 

новото споразумение, и да гарантира, че 

политиките, следвани от ЕС и от 

неговите държави членки в контекста на 

изпълнението на споразумението за 

партньорство и сътрудничество (СПС) и 

на ССТ с Виетнам, допринасят за 

зачитането във все по-голяма степен на 

правата на човека, принципите на 

правовата държава и доброто 

управление; призовава за създаването 

на механизъм за решаване на спорове 

и за изграждането на капацитет за 

подобряване на разглеждането на жалби 

от засегнати лица и общности в случай 

на опасения за нарушаване на 

разпоредбите на споразуменията в 

контекста на член 35 от споразумението 

за всестранно партньорство и 

сътрудничество; призовава 

правителството на Виетнам да засили 

участието на гражданското общество 

чрез включване на сдруженията и 

неправителствените организации (НПО) 

в политическото, икономическото и 

социалното развитие на държавата;  
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9.12.2015 A8-0342/3 

Изменение  3 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0342/2015 

Барбара Лохбилер 

Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и 

Виетнам (резолюция) 

2015/2096(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. приветства Виетнам за водещата му 

роля в Азия по отношение на развитието 

на правата на лесбийките, гейовете, 

бисексуалните, транссексуалните и 

интерсексуалните лица, и по-конкретно 

приетия неотдавна закон за брака и 

семейството, който допуска 

еднополовите бракове; 

30. приветства Виетнам за водещата му 

роля в Азия по отношение на развитието 

на правата на лесбийките, гейовете, 

бисексуалните, транссексуалните и 

интерсексуалните лица, и по-конкретно 

приетия неотдавна закон за брака и 

семейството, който допуска 

еднополовите сватбени церемонии; 

Or. en 

 

 


