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Neena Gill 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų 

susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) 

2015/2096(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. ragina ES ir Vietnamą imtis veiksmų 

siekiant sukurti priemonę, kurią taikant 

būtų galima stebėti pažangą žmogaus 

teisių srityje vykstant deryboms dėl LPS, 

remiantis ankstesniais ES prekybos 

susitarimais su trečiosiomis šalimis, 

kurios taikė tokias priemones; 

14. džiaugiasi, kad baigtos derybos dėl 

LPS; yra tvirtai įsitikinęs, kad ES ir 

Vietnamo išsamus partnerystės ir 

bendradarbiavimo susitarimas ir LPS turi 

prisidėti prie žmogaus teisių stiprinimo 

Vietname; 

Or. en 
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Cristian Dan Preda 

PPE frakcijos vardu 

Neena Gill 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų 

susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) 

2015/2096(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalies įžanginė dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. ragina sukurti nuolatinį EIVT ir 

Parlamento ryšių palaikymo 

mechanizmą ar forumą, kad būtų 

galima užtikrinti skaidrumą ir 

suteikti Parlamentui galimybę 

stebėti išsamaus partnerystės ir 

bendradarbiavimo susitarimo tikslų 

įgyvendinimą; primygtinai tvirtina, 

kad minėtasis mechanizmas turėtų 

aprėpti šiuos elementus: 

– teikti Parlamentui informaciją 

apie tai, kokių tikslų siekiama 

vykdant ES veiksmus ir 

priimant pozicijas, taip pat 

informaciją visais su 

Vietnamu susijusiais 

klausimais; 

– teikti Parlamentui informaciją 

apie veiksmų, kurių ėmėsi ES 

ir Vietnamas, rezultatus, 

nurodant, kokia žmogaus 

teisių, saviraiškos laisvės ir 

teisinės valstybės padėties 

šalyje raida, visų pirma: 

– sudarant galimybes 

susipažinti su svarbiais 

45. pabrėžia, kad pagal SESV 218 

straipsnio 10 dalį būtina nedelsiant ir 

visapusiškai informuoti Parlamentą visais 

procedūros, susijusios su išsamiu 
partnerystės ir bendradarbiavimo 

susitarimu, etapais; primygtinai tvirtina, 

kad minėtasis informavimas turėtų apimti 

išsamios rašytinės informacijos apie tai, 

kokių tikslų siekiama vykdant ES veiksmus 

ir priimant pozicijas, teikimą Parlamentui, 

visų pirma informacijos apie žmogaus 

teisių, saviraiškos laisvės ir teisinės 

valstybės padėties šalyje raidą; be to, 

pabrėžia esminį vaidmenį, kurį atlieka ES 

delegacijos ryšių punktai stebint žmogaus 

teisių padėtį šalyje; 
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EIVT vidaus 

dokumentais laikantis 

atitinkamų 

konfidencialumo 

procedūrų; 

– suteikiant Parlamentui 

stebėtojo statusą per 

informacinius 

susitikimus, kurie vyksta 

prieš Jungtinio 

bendradarbiavimo 

komiteto posėdžius, ir 

sudaryti galimybes 

susipažinti su Tarybai ir 

Komisijai pateiktais 

dokumentais; 

– įtraukiant pilietinę 

visuomenę į šios 

informacijos rengimą ir 

padėties vertinimą;  

Or. en 

 

 


