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Tarkistus  1 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus 

(päätöslauselma) 

2015/2096(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. kehottaa EU:ta ja Vietnamia luomaan 

välineen, jonka avulla voidaan seurata 

ihmisoikeuskehitystä 

vapaakauppasopimuksen 

neuvotteluprosessissa, ja ottamaan mallia 

aiemmista EU:n ja kolmansien maiden 

välisistä kauppasopimuksista, joihin 

sisältyy tällainen väline; 

14. panee tyytyväisenä merkille, että 

uudella vapaakauppasopimuksella 

luodaan oikeudellinen yhteys 

vapaakauppasopimuksen ja kumppanuus- 

ja yhteistyösopimuksen välille, ja pyytää 

taas komissiota tekemään kiireellisesti 

vapaakauppasopimuksesta Euroopan 

oikeusasiamiehen vaatiman 

ihmisoikeuksia koskevan 

vaikutustenarvioinnin; kehottaa EU:ta ja 

Vietnamia luomaan välineen, jonka avulla 

voidaan seurata ihmisoikeuskehitystä 

vapaakauppasopimuksen yhteydessä, ja 

ottamaan mallia aiemmista EU:n ja 

kolmansien maiden välisistä 

kauppasopimuksista, joihin sisältyy 

tällainen väline; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus 

(päätöslauselma) 

2015/2096(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. kehottaa komission varapuheenjohtajaa 

/ unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 

lunastamaan uuden sopimuksen 

synnyttämät odotukset ja huolehtimaan 

siitä, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden 

ajamassa politiikassa, joka liittyy 

Vietnamin kanssa tehtyyn kumppanuus- ja 

yhteistyösopimukseen ja tulevaan 

vapaakauppasopimukseen, edistetään 

ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja 

hyvää hallintotapaa; kehottaa luomaan 

valmiuksia, jotta voidaan tehostaa 

yksityishenkilöiden ja yhteisöjen 

kokonaisvaltaisen kumppanuus- ja 

yhteistyösopimuksen 35 artiklan 

yhteydessä esittämien valitusten käsittelyä; 

kehottaa Vietnamin hallitusta 

vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan 

osallistumista siten, että yhdistykset ja 

kansalaisjärjestöt osallistuisivat maan 

poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen 

kehitykseen; 

16. kehottaa komission varapuheenjohtajaa 

/ unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 

lunastamaan uuden sopimuksen 

synnyttämät odotukset ja huolehtimaan 

siitä, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden 

ajamassa politiikassa, joka liittyy 

Vietnamin kanssa tehtyyn kumppanuus- ja 

yhteistyösopimukseen ja 

vapaakauppasopimukseen, edistetään 

ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja 

hyvää hallintotapaa; kehottaa luomaan 

riitojenratkaisumekanismin ja valmiuksia, 

jotta voidaan tehostaa yksityishenkilöiden 

ja yhteisöjen kokonaisvaltaisen 

kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 

35 artiklan yhteydessä esittämien valitusten 

käsittelyä jos nämä epäilevät, että 

sopimuksen määräyksiä on rikottu; 

kehottaa Vietnamin hallitusta 

vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan 

osallistumista siten, että yhdistykset ja 

kansalaisjärjestöt osallistuisivat maan 

poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen 

kehitykseen; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus 

(päätöslauselma) 

2015/2096(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. antaa Vietnamille tunnustusta sen 

johtavasta roolista hlbti-ihmisten 

oikeuksien kehityksessä Aasiassa 

erityisesti äskettäin annetun avioliitto- ja 

perhelain ansiosta, jossa sallitaan samaa 

sukupuolta olevien avioliitot; 

30. antaa Vietnamille tunnustusta sen 

johtavasta roolista hlbti-ihmisten 

oikeuksien kehityksessä Aasiassa 

erityisesti äskettäin annetun avioliitto- ja 

perhelain ansiosta, jossa sallitaan samaa 

sukupuolta olevien hääseremoniat; 

Or. en 

 

 


