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Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. kutsub ELi ja Vietnami üles tegutsema 

selle nimel, et luua vahend 

inimõigustealaste arengute jälgimiseks 

seoses vabakaubanduslepingu 

läbirääkimistega, võttes aluseks sellist 

vahendit sisaldavad varasemad ELi 

kaubanduslepingud kolmandate riikidega; 

14. väljendab heameelt 

vabakaubanduslepingu läbirääkimiste 

lõpuleviimise üle; on kindlalt veendunud, 

et ELi ja Vietnami vaheline laiahaardeline 

partnerluse ja koostööleping ning 

vabakaubandusleping peavad aitama 

kaasa inimõiguste tugevdamisele 

Vietnamis; 

Or. en 
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Punkt 45 – sissejuhatav osa 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. nõuab Euroopa välisteenistuse ja 

Euroopa Parlamendi vahelise 

regulaarse 

kommunikatsioonimehhanismi või 

foorumi loomist, et tagada 

läbipaistvus ja võimaldada Euroopa 

Parlamendil jälgida laiahaardelise 

partnerluse ja koostöölepingu 

eesmärkide elluviimist; nõuab 

kindlalt, et kõnealune mehhanism 

peaks sisaldama järgmisi elemente: 

– Euroopa Parlamendi 

teavitamine ELi võetavate 

meetmetega taotletavatest 

eesmärkidest ja seisukohtadest 

ning kõikidest Vietnami 

puudutavatest küsimustest; 

– Euroopa Parlamendi 

teavitamine ELi ja Vietnami 

võetud meetmete tulemustest 

võrreldes sihttasemetega, 

tuues välja, kuidas areneb 

riigis inimõiguste, 

sõnavabaduse ja õigusriigi 

olukord, kasutades selleks 

eelkõige järgmisi vahendeid: 

– lubades vastavate 

45. rõhutab, et vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10 

tuleb Euroopa Parlamenti teavitada 

viivitamata ja täielikult kõigil menetluse 

etappidel seoses laiahaardelise partnerluse 

ja koostöölepinguga; nõuab kindlalt, et see 

peaks hõlmama Euroopa Parlamendi 

põhjalikku kirjalikku teavitamist ELi 

võetavate meetmetega taotletavatest 

eesmärkidest ja seisukohtadest ning 

eelkõige sellest, kuidas areneb riigis 

inimõiguste, sõnavabaduse ja õigusriigi 

olukord; rõhutab lisaks ELi 

delegatsioonide kontaktisikute 

põhjapanevat rolli inimõiguste olukorra 

jälgimisel riigis; 
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konfidentsiaalsusmenetl

uste raames juurdepääsu 

asjakohastele Euroopa 

välisteenistuse 

sisedokumentidele; 

– andes Euroopa 

Parlamendile vaatleja 

staatuse enne ühise 

koostöökomitee 

kohtumisi toimuvatel 

teavitamiskoosolekutel 

ning juurdepääsu 

nõukogule ja 

komisjonile 

edastatavatele 

dokumentidele; 

– kaasates 

kodanikuühiskonna 

sellise teabe 

ettevalmistamisesse ja 

olukorra hindamisse;  

Or. en 

 

 


