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9. 12. 2015 A8-0342/1 

Pozměňovací návrh  1 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (usnesení) 

2015/2096(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá EU a Vietnam, aby společně 

pracovali na vytvoření nástroje ke 

sledování vývoje v oblasti lidských práv v 

souvislosti s jednáními o dohodě o volném 

obchodu, a to na základě předchozích 

obchodních dohod EU s třetími zeměmi, 

které takovýto nástroj zahrnovaly; 

14. pozitivně vnímá, že nová dohoda o 

volném obchodu vytvoří právní vazbu 

mezi dohodou o volném obchodu a 

dohodou o partnerství a spolupráci, a 

opakovaně žádá Komisi, aby bez prodlení 

vypracovala posouzení dopadů dohody o 

volném obchodu na lidská práva, jak 

požaduje evropská veřejná ochránkyně 

práv; vyzývá EU a Vietnam, aby společně 

pracovali na vytvoření nástroje ke 

sledování vývoje v oblasti lidských práv v 

souvislosti s dohodou o volném obchodu, a 

to na základě předchozích obchodních 

dohod EU s třetími zeměmi, které takovýto 

nástroj zahrnovaly; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0342/2 

Pozměňovací návrh  2 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (usnesení) 

2015/2096(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá místopředsedkyni, vysokou 

představitelku, aby dostála očekáváním, 

která nová dohoda vyvolala, a zajistila, aby 

politiky EU a jejích členských států 

přispívaly v souvislosti s dohodou o 

partnerství a spolupráci a dohodou o 

volném pohybu s Vietnamem k 

prosazování pokroku v oblasti dodržování 

lidských práv, právního státu a řádné 

správy; vyzývá k úsilí v oblasti budování 

kapacit, aby se podpořilo řešení stížností 

dotčených jednotlivců a komunit v 

souvislosti s článkem 35 komplexní 

dohody o partnerství a spolupráci; vyzývá 

vietnamskou vládu, aby posílila zapojení 

občanské společnosti prostřednictvím 

účasti sdružení a nevládních organizací na 

politickém, hospodářské a sociálním 

rozvoji země;  

16. vyzývá místopředsedkyni, vysokou 

představitelku, aby dostála očekáváním, 

která nová dohoda vyvolala, a zajistila, aby 

politiky EU a jejích členských států 

přispívaly v souvislosti s dohodou o 

partnerství a spolupráci a dohodou o 

volném pohybu s Vietnamem k 

prosazování pokroku v oblasti dodržování 

lidských práv, právního státu a řádné 

správy; vyzývá k zavedení mechanismu 

pro urovnávání sporů a k budování 

kapacit, aby se podpořilo řešení stížností 

dotčených jednotlivců a komunit v 

případě, že vzniknou obavy ohledně 

porušování pravidel dohod, a v souvislosti 

s článkem 35 komplexní dohody o 

partnerství a spolupráci; vyzývá 

vietnamskou vládu, aby posílila zapojení 

občanské společnosti prostřednictvím 

účasti sdružení a nevládních organizací na 

politickém, hospodářské a sociálním 

rozvoji země;  

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0342/3 

Pozměňovací návrh  3 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (usnesení) 

2015/2096(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. oceňuje Vietnam za jeho vedoucí úlohu 

v Asii, pokud jde rozvoj práv osob LGBTI, 

především nedávno přijatý zákon o 

sňatcích a rodině, který umožňuje sňatky 

osob stejného pohlaví; 

30. oceňuje Vietnam za jeho vedoucí úlohu 

v Asii, pokud jde rozvoj práv osob LGBTI, 

především nedávno přijatý zákon o 

sňatcích a rodině, který umožňuje svatební 

obřady osob stejného pohlaví; 

Or. en 

 

 


