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9.12.2015 A8-0342/1 

Grozījums Nr.  1 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (rezolūcija) 

2015/2096(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. aicina ES un Vjetnamu strādāt pie tāda 

instrumenta izveides, ar ko tiktu 

uzraudzītas ar cilvēktiesībām saistītas 

norises BTN sarunu kontekstā, izmantojot 

iepriekšējus ES tirdzniecības nolīgumus ar 

trešām valstīm, kuros šāds instruments ir 

iekļauts; 

14. atzinīgi vērtē to, ka jaunais brīvās 

tirdzniecības nolīgums izveidos juridisku 

saikni starp BTN un PSN, un vēlreiz 

prasa, lai Komisija steidzami novērtē BTN 

ietekmi uz cilvēktiesībām, kā aicinājusi 

Eiropas ombude; aicina ES un Vjetnamu 

strādāt pie tāda instrumenta izveides, ar ko 

tiktu uzraudzītas ar cilvēktiesībām saistītas 

norises BTN kontekstā, izmantojot 

iepriekšējus ES tirdzniecības nolīgumus ar 

trešām valstīm, kuros šāds instruments ir 

iekļauts; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0342/2 

Grozījums Nr.  2 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (rezolūcija) 

2015/2096(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. aicina Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieci/ augsto pārstāvi nepievilt jaunā 

nolīguma radītās cerības un nodrošināt, ka 

ES un tās dalībvalstu politika attiecībā uz 

PSN un gaidāmā BTN ar Vjetnamu 

īstenošanu palīdz uzlabot cilvēktiesību 

ievērošanu, tiesiskumu un labu pārvaldību; 

prasa visaptverošas partnerības un 

sadarbības nolīguma 35. panta kontekstā 

veikt spēju veidošanas pasākumus, lai 

varētu labāk izskatīt sūdzības, ko 

iesniegušas cietušās personas un kopienas; 

aicina Vjetnamas valdību pastiprināt 

pilsoniskās sabiedrības iesaisti, izmantojot 

apvienību un NVO līdzdalību valsts 

politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā 

attīstībā;  

16. aicina Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieci/ augsto pārstāvi nepievilt jaunā 

nolīguma radītās cerības un nodrošināt, ka 

ES un tās dalībvalstu politika attiecībā uz 

PSN un BTN ar Vjetnamu īstenošanu 

palīdz uzlabot cilvēktiesību ievērošanu, 

tiesiskumu un labu pārvaldību; prasa 

attiecībā uz gadījumiem, kad rodas bažas 

par nolīgumu noteikumu pārkāpumiem, 

un visaptverošas partnerības un sadarbības 

nolīguma 35. panta kontekstā izveidot 

strīdu izšķiršanas mehānismu un veikt 

spēju veidošanas pasākumus, lai varētu 

labāk izskatīt sūdzības, ko iesniegušas 

cietušās personas un kopienas; aicina 

Vjetnamas valdību pastiprināt pilsoniskās 

sabiedrības iesaisti, izmantojot apvienību 

un NVO līdzdalību valsts politiskajā, 

ekonomiskajā un sociālajā attīstībā;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0342/3 

Grozījums Nr.  3 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (rezolūcija) 

2015/2096(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

30. izsaka atzinību Vjetnamai par tās 

galveno lomu LGBTI tiesību veicināšanā 

Āzijā, galvenokārt par nesen pieņemto 

laulības un ģimenes likumu, kas atļauj 

viendzimuma personu laulības; 

30. izsaka atzinību Vjetnamai par tās 

galveno lomu LGBTI tiesību veicināšanā 

Āzijā, galvenokārt par nesen pieņemto 

laulības un ģimenes likumu, kas atļauj 

viendzimuma personu kāzu ceremonijas; 

Or. en 


