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Tarkistus  4 

Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

Neena Gill 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus 

2015/2096(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. kehottaa EU:ta ja Vietnamia luomaan 

välineen, jonka avulla voidaan seurata 

ihmisoikeuskehitystä 

vapaakauppasopimuksen 

neuvotteluprosessissa, ja ottamaan mallia 

aiemmista EU:n ja kolmansien maiden 

välisistä kauppasopimuksista, joihin 

sisältyy tällainen väline; 

14. panee tyytyväisenä merkille 

vapaakauppasopimusneuvottelujen 

saamisen päätökseen; on vakaasti sitä 

mieltä, että EU:n ja Vietnamin 

kokonaisvaltaisella kumppanuus- ja 

yhteistyösopimuksella ja 

vapaakauppasopimuksella on vaikutettava 

myönteisesti Vietnamin 

ihmisoikeustilanteeseen; 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

Neena Gill 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus 

2015/2096(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohdan johdanto-osa 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. kehottaa perustamaan säännöllisen 

yhteydenpidon mekanismin tai foorumin 

ulkosuhdehallinnon ja parlamentin 

välille, jotta voidaan varmistaa avoimuus 

ja antaa parlamentille mahdollisuus 

seurata kokonaisvaltaisen kumppanuus- 

ja yhteistyösopimuksen tavoitteiden 

täyttämistä; korostaa, että mekanismiin 

olisi sisällytettävä seuraavat osatekijät: 

– tiedottaminen Euroopan parlamentille 

unionin toteuttamien toimien ja unionin 

kantojen tavoitteista sekä kaikista 

Vietnamia koskevista asioista; 

– tiedottaminen Euroopan parlamentille 

unionin ja Vietnamin toteuttamien 

toimien tulosten vertailuarvioista 

korostaen maan ihmisoikeus-, 

sananvapaus- ja oikeusvaltiotilanteen 

kehittymistä erityisesti: 

– antamalla parlamentille asianmukaisia 

salassapitomenettelyjä noudattaen oikeus 

tutustua asiaa koskeviin 

ulkosuhdehallinnon sisäisiin asiakirjoihin 

– antamalla parlamentille tarkkailijan 

asema ennen yhteistyösekakomitean 

kokouksia pidettävissä 

45. korostaa, että SEUT-sopimuksen 

218 artiklan 10 kohdan mukaisesti 

parlamentille on tiedotettava välittömästi 

ja täysimääräisesti kokonaisvaltaista 

kumppanuus- ja yhteistyösopimusta 

koskevan menettelyn kaikissa vaiheissa; 

korostaa, että tähän olisi sisällyttävä 

perusteellinen kirjallinen tiedottaminen 

Euroopan parlamentille unionin 

toteuttamien toimien ja unionin kantojen 

tavoitteista, erityisesti maan ihmisoikeus-, 

sananvapaus- ja oikeusvaltiotilanteen 

kehittymisestä; korostaa lisäksi EU:n 

edustuston yhteyspisteiden keskeistä 

roolia maan ihmisoikeustilanteen 

tarkkailussa; 
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valmistelukokouksissa ja oikeus tutustua 

neuvostolle ja komissiolle toimitettuihin 

asiakirjoihin 

– ottamalla kansalaisyhteiskunta mukaan 

näiden tietojen laadintaan ja tilanteen 

arviointiin;  

Or. en 

 

 


