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Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer EU og Vietnam til i 

forbindelse med forhandlingerne om en 

frihandelsaftale af arbejde i retning af 

oprettelse af et instrument for tilsyn med 

udviklingen i menneskerettighederne med 

udgangspunkt i tidligere EU-

handelsaftaler med tredjelande, som 

indeholder et sådant instrument; 

14. glæder sig over afslutningen af 

forhandlingerne om frihandelsaftalen; 

mener helt klart, at den alsidige 

partnerskabs- og samarbejdsaftale og 

frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam 

skal bidrage til at styrke 

menneskerettighederne i Vietnam; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 45 – indledning 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

45. opfordrer til etablering af en 

regelmæssig kommunikationsordning 

eller et regelmæssigt 

kommunikationsforum mellem EU-

Udenrigstjenesten og Parlamentet, 

for at sikre åbenhed og for at sætte 

sidstnævnte i stand til at følge 

gennemførelsen af den alsidige 

partherskabs- og samarbejdsaftale; 

understreger, at ordningen skal 

omfatte følgende elementer: 

– overdragelse til Parlamentet af 

alle oplysninger om sigtet med 

EU's indsats og holdninger og 

om alle spørgsmål vedrørende 

Vietnam; 

– overdragelse til Parlamentet af 

oplysninger med en vurdering 

af resultaterne af EU's og 

Vietnams indsats med særlig 

vægt på udviklingen i 

situationen omkring 

menneskerettighederne, 

udtryksfriheden og de 

retsstatslige forhold i landet, 

navnlig ved: 

– alt efter de relevante 

45. understreger, at det i medfør af artikel 

218, stk. 10, i TEUF skal holdes løbende 

og fuldstændigt orienteret på alle stadier i 

proceduren omkring den alsidige 

partnerskabs- og samarbejdsaftale; 

understreger, at dette skal omfatte 

overdragelse af udførligt skriftligt 

materiale til Parlamentet om sigtet med 

EU's indsats og holdninger og navnlig om 

udviklingen i situationen omkring 

menneskerettighederne, udtryksfriheden og 

de retsstatslige forhold i landet; 

understreger endvidere den afgørende 

rolle som EU-delegationernes 

kontaktpunkter spiller i forbindelse med 

tilsynet med menneskerettighederne i 

landet; 
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fortrolighedsniveau at 

give indsigt i alle interne 

dokumenter i EU-

Udenrigstjenesten; 

– at give Parlamentet 

observatørstatus under 

de orienterende møder 

forud for møderne i Det 

Paritetiske 

Samarbejdsudvalg og 

indsigt i dokumenter til 

Rådet og Kommissionen; 

– at inddrage 

civilsamfundet i 

udarbejdelsen af disse 

oplysninger og 

vurderingen af 

situationen;  

Or. en 

 

 


