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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. kutsub ELi ja Vietnami üles tegutsema 

selle nimel, et luua vahend 

inimõigustealaste arengute jälgimiseks 

seoses vabakaubanduslepingu 

läbirääkimistega, võttes aluseks sellist 

vahendit sisaldavad varasemad ELi 

kaubanduslepingud kolmandate riikidega; 

14. tunneb heameelt selle üle, et uue 

vabakaubanduslepinguga luuakse 

õiguslik seos vabakaubanduslepingu ning 

partnerlus- ja koostöölepingu vahel, ning 

kordab oma nõudmist komisjonile 

koostada vabakaubanduslepinguga 

seonduvalt viivitamata inimõiguste 

mõjuhinnang, nagu on nõudnud ka 

Euroopa ombudsman; kutsub ELi ja 

Vietnami üles tegutsema selle nimel, et 

luua vahend inimõigustealaste arengute 

jälgimiseks seoses 

vabakaubanduslepinguga, võttes aluseks 

sellist vahendit sisaldavad varasemad ELi 

kaubanduslepingud kolmandate riikidega; 

Or. en 
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16. palub liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja 

komisjoni asepresidendil täita uuest 

lepingust tulenevad ootused ning tagada, et 

poliitika, mida EL ja liikmesriigid 

partnerlus- ja koostöölepingu ning tulevase 

vabakaubanduslepingu rakendamisel 

Vietnamiga järgivad, aitaks edendada 

inimõiguste austamist ning õigusriigi 

põhimõtte ja heade valitsemistavade 

järgimist; nõuab suutlikkuse suurendamist, 

et tõhustada mõjutatud isikute ja 

kogukondade kaebuste lahendamist seoses 

laiahaardelise partnerluse ja 

koostöölepingu artikliga 35; kutsub 

Vietnami valitsust üles kaasama 

aktiivsemalt kodanikuühiskonda, ergutades 

ühendusi ja valitsusväliseid 

organisatsioone osalema riigi poliitilises, 

majanduslikus ja sotsiaalses arengus;  

16. palub liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja 

komisjoni asepresidendil täita uuest 

lepingust tulenevad ootused ning tagada, et 

poliitika, mida EL ja liikmesriigid 

partnerlus- ja koostöölepingu ning 

vabakaubanduslepingu rakendamisel 

Vietnamiga järgivad, aitaks edendada 

inimõiguste austamist ning õigusriigi 

põhimõtte ja heade valitsemistavade 

järgimist; nõuab vaidluste lahendamise 

mehhanismi loomist ja suutlikkuse 

suurendamist, et tõhustada mõjutatud 

isikute ja kogukondade kaebuste 

lahendamist lepingute eeskirjade 

rikkumise kahtluste korral ning seoses 

laiahaardelise partnerluse ja 

koostöölepingu artikliga 35; kutsub 

Vietnami valitsust üles kaasama 

aktiivsemalt kodanikuühiskonda, ergutades 

ühendusi ja valitsusväliseid 

organisatsioone osalema riigi poliitilises, 

majanduslikus ja sotsiaalses arengus;  

Or. en 
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30. kiidab Vietnamit tema juhtiva rolli eest 

Aasias LGBTI õiguste arendamisel, 

iseäranis hiljuti vastuvõetud abielu- ja 

perekonnaseaduse eest, mis lubab 

samasooliste abielusid; 

30. kiidab Vietnamit tema juhtiva rolli eest 

Aasias LGBTI õiguste arendamisel, 

iseäranis hiljuti vastuvõetud abielu- ja 

perekonnaseaduse eest, mis lubab 

samasooliste pulmatseremooniaid; 
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