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Доклад A8-0342/2015 

Барбара Лохбилер 

Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и 

Виетнам (резолюция) 

2015/2096(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. призовава ЕС и Виетнам да 

работят за създаването на 

инструмент за наблюдение на 

развитието на положението с 

правата на човека в контекста на 

преговорите по ССТ, като ползват 

опита от предишни търговски 

споразумения на ЕС с трети държави, 

които съдържат такъв инструмент; 

14. приветства приключването на 

преговорите по ССТ; изразява твърдо 

убеждение, че споразумението за 

всестранно партньорство и 

сътрудничество и ССТ между ЕС и 

Виетнам трябва да допринасят да 

укрепването на правата на човека във 

Виетнам; 

Or. en 
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Доклад A8-0342/2015 

Барбара Лохбилер 

Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и 

Виетнам (резолюция) 

2015/2096(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 - уводна част 

 

Предложение за резолюция Изменение 

45. призовава за установяването на 

механизъм или форум за редовна 

комуникация между ЕСВД и 

Парламента, така че да се 

осигури прозрачност и да се даде 

възможност на последния да 

проследява изпълнението на 

целите на споразумението за 

всестранно партньорство и 

сътрудничество; настоява, че този 

механизъм следва да съдържа 

следните елементи: 

– предоставяне на информация 

на Парламента относно 

целите, преследвани с 

действията и позициите на 

ЕС, и относно всички 

въпроси, свързани с 

Виетнам;; 

– предоставяне на 

информация на 

Парламента със 

сравнителни данни за 

резултатите от 

действията, предприети 

от ЕС и от Виетнам, като 

45. подчертава, че съгласно член 218, 

параграф 10 от ДФЕС Парламентът 

трябва да получава незабавно 

изчерпателна информация на всички 

етапи на процедурата относно 
споразумението за всестранно 

партньорство и сътрудничество; 

настоява, че този механизъм следва да 

включва предоставяне в писмен вид на 

обстойна информация на Парламента 

относно целите, преследвани с 

действията и позициите на ЕС, и по-

специално относно развитието на 

положението с правата на човека, 

свободата на изразяване на мнение и 

принципите на правовата държава във 

Виетнам; подчертава освен това 

важната роля на фокусните точки на 

делегацията на ЕС за мониторинга на 

правата на човека в страната; 
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се подчертава развитието на 

положението с правата на 

човека, свободата на 

изразяване на мнение и 

принципите на правовата 

държава във Виетнам, по-

специално чрез: 

– разрешаване на 

достъп, при спазване 

на подходящите 

процедури за 

поверителност, до 

съответните 

вътрешни документи 

на ЕСВД; 

– предоставяне на 

Парламента на 

статут на 

наблюдател на 

информационните 

срещи, предшестващи 

срещите на 

Съвместния комитет 

за сътрудничество, и 

на достъп до 

документи, 

предоставяни на 

Съвета и Комисията; 

– привличане на 

гражданското 

общество при 

подготовката на тази 

информация и 

оценката на 

положението;  

Or. en 

 

 


