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Barbara Lochbihler 
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2015/2096(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer EU og Vietnam til i 

forbindelse med forhandlingerne om en 

frihandelsaftale af arbejde i retning af 

oprettelse af et instrument for tilsyn med 

udviklingen i menneskerettighederne med 

udgangspunkt i tidligere EU-handelsaftaler 

med tredjelande, som indeholder et sådant 

instrument; 

14. konstaterer med tilfredshed, at den 

nye frihandelsaftale vil etablere et juridisk 

forbindelsesled mellem frihandelsaftalen 

og partnerskabs- og samarbejdsaftalen, og 

gentager sin opfordring til Kommissionen 

til hurtigt at foretage en 

menneskererettighedskonsekvensanalyse 

af frihandelsaftalen, således som den 

europæiske ombudsmand har opfordret 

til; opfordrer EU og Vietnam til at arbejde 

i retning af at indføje et instrument for 

tilsyn med udviklingen i 

menneskerettighederne i frihandelsaftalen 

med udgangspunkt i tidligere EU-

handelsaftaler med tredjelande, som 

indeholder et sådant instrument; 

Or. en 
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Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. opfordrer næstformanden/den 

højtstående repræsentant til at leve op til 

forventningerne, som den nye aftale har 

givet anledning til, og til at sikre, at de 

politikker, som EU og medlemsstaterne 

fører i forbindelse med gennemførelsen af 

partnerskabs- og samarbejdsaftalen og den 

kommende frihandelsaftale med Vietnam, 

bidrager til at fremme respekten for 

menneskerettighederne, de retsstatslige 

principper og god regeringsførelse; 

opfordrer til, at der opbygges kapacitet til 

bedre at kunne træffe afgørelse i sager, 

hvor enkeltpersoner eller samfund indgiver 

klage i medfør af artikel 35 i den alsidige 

partnerskabs- og samarbejdsaftale; 

opfordrer Vietnams regering til at styrke 

civilsamfundets medvirken ved at inddrage 

foreninger og ikke-statslige organisationer 

i landets politiske, økonomiske og 

samfundsmæssige udvikling;  

16. opfordrer næstformanden/den 

højtstående repræsentant til at leve op til 

forventningerne, som den nye aftale har 

givet anledning til, og til at sikre, at de 

politikker, som EU og medlemsstaterne 

fører i forbindelse med gennemførelsen af 

partnerskabs- og samarbejdsaftalen og den 

kommende frihandelsaftale med Vietnam, 

bidrager til at fremme respekten for 

menneskerettighederne, de retsstatslige 

principper og god regeringsførelse; 

opfordrer til, at der indføres en 

tvistbilæggelsesmekanisme og opbygges 

kapacitet til bedre at kunne træffe afgørelse 

i sager, hvor enkeltpersoner eller samfund 

indgiver klage enten i tilfælde af mistanke 

om, at aftalens bestemmelser overtrædes, 

eller i medfør af artikel 35 i den alsidige 

partnerskabs- og samarbejdsaftale; 

opfordrer Vietnams regering til at styrke 

civilsamfundets medvirken ved at inddrage 

foreninger og ikke-statslige organisationer 

i landets politiske, økonomiske og 

samfundsmæssige udvikling;  

Or. en 
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Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. giver udtryk for sin anerkendelse af 

Vietnams ledende rolle i Asien med hensyn 

til udvikling af LGTBI-rettigheder, 

herunder navnlig gennem vedtagelsen for 

nylig af loven om ægteskab og familie, 

som tillader ægteskab mellem par af 

samme køn; 

30. giver udtryk for sin anerkendelse af 

Vietnams ledende rolle i Asien med hensyn 

til udvikling af LGTBI-rettigheder, 

herunder navnlig gennem vedtagelsen for 

nylig af loven om ægteskab og familie, 

som tillader bryllup mellem par af samme 

køn 

Or. en 

 

 


