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9. 12. 2015 A8-0342/4 

Pozměňovací návrh  4 

Cristian Dan Preda 

za skupinu PPE 

Neena Gill 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (usnesení) 

2015/2096(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá EU a Vietnam, aby společně 

pracovali na vytvoření nástroje ke 

sledování vývoje v oblasti lidských práv 

v souvislosti s jednáními o dohodě o 

volném obchodu, a to na základě 

předchozích obchodních dohod EU 

s třetími zeměmi, které takovýto nástroj 

zahrnovaly; 

14. vítá, že byla uzavřena jednání 

o dohodě o volném obchodu; pevně věří, že 

dohoda o komplexním partnerství a 

spolupráci a dohoda o volném obchodu 

mezi EU a Vietnamem musí přispět 

k posílení lidských práv ve Vietnamu; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0342/5 

Pozměňovací návrh  5 

Cristian Dan Preda 

za skupinu PPE 

Neena Gill 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (usnesení) 

2015/2096(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 45 – návětí 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. vyzývá ke zřízení mechanismu pro 

pravidelnou komunikaci či 

komunikačního fóra mezi ESVČ a 

Parlamentem s cílem zajistit 

transparentnost a umožnit 

Parlamentu monitorovat naplňování 

cílů dohody o partnerství a 

spolupráci; trvá na tom, že by v 

rámci tohoto mechanismu: 

– měl být Parlament informován 

o cílech, o jejichž splnění se 

usiluje prostřednictvím 

opatření a postojů EU, a 

o všech otázkách spojených 

s Vietnamem; 

– měl být Parlament informován 

o hodnocení výsledků opatření 

přijatých EU a Vietnamem, 

s důrazem na vývoj situace 

v oblasti lidských práv, 

demokracie a právního státu ve 

Vietnamu, především 

prostřednictvím: 

– zpřístupnění příslušných 

interních dokumentů 

ESVČ za použití 

náležitých postupů 

45. zdůrazňuje, že podle čl. 218 odst. 10 

SFEU musí být Parlament neprodleně 

a plně informován o všech fázích postupu, 

který se týká dohody o partnerství a 

spolupráci; trvá na tom, že Parlamentu by 

tak měly být písemně poskytovány 

zevrubné informace o cílech, o jejichž 

splnění EU usiluje prostřednictvím svých 

opatření a postojů, zejména o vývoji situace 

v oblasti lidských práv, demokracie a 

právního státu ve Vietnamu; dále 

vyzdvihuje zásadní úlohu, kterou 

sehrávají kontaktní místa delegace EU při 

monitorování stavu lidských práv v této 

zemi; 



 

AM\1081311CS.doc  PE573.391v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

v oblasti důvěrnosti; 

– statusu pozorovatele, 

který by byl Parlamentu 

udělen v případě 

informativních schůzek 

pořádaných před 

schůzemi společného 

výboru pro spolupráci, a 

přístupu k dokumentům 

poskytovaným Radě a 

Komisi; 

– zapojením občanské 

společnosti do přípravy 

těchto informací a 

hodnocení situace;  

Or. en 

 

 


