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Alteração  1 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Acordo-Quadro global de Parceria e Cooperação UE-Vietname (resolução) 

2015/2096(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Insta a UE e o Vietname a trabalharem 

no sentido de criar um instrumento para 

monitorizar os desenvolvimentos no 

domínio dos direitos humanos no contexto 

das negociações do ACL, tendo por base 

anteriores acordos comerciais da UE com 

países terceiros que contenham tal 

instrumento; 

14. Considera positivo o facto de o novo 

Acordo de Comércio Livre estabelecer 

uma relação legal com o APC e reitera o 

seu pedido à Comissão para que proceda 

urgentemente a uma avaliação de impacto 

sobre os direitos humanos relativamente 

ao ACL, como solicitado pela Provedora 

de Justiça da UE; insta a UE e o Vietname 

a trabalharem no sentido de criar um 

instrumento para monitorizar os 

desenvolvimentos no domínio dos direitos 

humanos no contexto do ACL, tendo por 

base anteriores acordos comerciais da UE 

com países terceiros que contenham tal 

instrumento; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0342/2 

Alteração  2 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Acordo-Quadro global de Parceria e Cooperação UE-Vietname (resolução) 

2015/2096(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Solicita à Vice-Presidente/Alta 

Representante que corresponda às 

expectativas criadas pelo novo acordo e 

assegure que as suas políticas e as dos seus 

Estados-Membros sejam prosseguidas no 

contexto da implementação do APC e do 

futuro ACL com o Vietname, de forma a 

contribuir antecipadamente para o respeito 

pelos direitos humanos, o Estado de direito 

e a boa governação; apela ao reforço das 

capacidades com vista a aumentar a 

resolução de queixas por indivíduos e 

comunidades afetados no contexto do 

artigo 35.º do Acordo Global de Parceria e 

Cooperação; solicita ao governo vietnamita 

que reforce o envolvimento da sociedade 

civil através da participação das 

associações e das ONG no 

desenvolvimento político, económico e 

social do país;  

16. Solicita à Vice-Presidente/Alta 

Representante que corresponda às 

expectativas criadas pelo novo acordo e 

assegure que as suas políticas e as dos seus 

Estados-Membros sejam prosseguidas no 

contexto da implementação do APC e do 

ACL com o Vietname, de forma a 

contribuir antecipadamente para o respeito 

pelos direitos humanos, o Estado de direito 

e a boa governação; apela ao 

estabelecimento de um mecanismo de 

resolução de litígios e ao reforço das 

capacidades com vista a aumentar a 

resolução de queixas por indivíduos e 

comunidades afetados em caso de 

suspeitas de violação das normas dos 

acordos, no contexto do artigo 35.º do 

Acordo Global de Parceria e Cooperação; 

solicita ao governo vietnamita que reforce 

o envolvimento da sociedade civil através 

da participação das associações e das ONG 

no desenvolvimento político, económico e 

social do país;  

 

Or. en 
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Alteração  3 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Acordo-Quadro global de Parceria e Cooperação UE-Vietname (resolução) 

2015/2096(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 

Proposta de resolução Alteração 

30. Congratula o Governo vietnamita pelo 

seu papel de liderança na Ásia no que diz 

respeito ao desenvolvimento dos direitos 

de LGBTI, nomeadamente o seu recém-

adotado direito de casamento e família, que 

permite casamentos entre pessoas do 

mesmo sexo; 

30. Congratula o Governo vietnamita pelo 

seu papel de liderança na Ásia no que diz 

respeito ao desenvolvimento dos direitos 

de LGBTI, nomeadamente o seu recém-

adotado direito de casamento e família, que 

permite celebrações matrimoniais entre 

pessoas do mesmo sexo; 

Or. en 

 

 


