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9.12.2015 A8-0342/4 

Grozījums Nr.  4 

Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 

Neena Gill 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (rezolūcija) 

2015/2096(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. aicina ES un Vjetnamu strādāt pie 

tāda instrumenta izveides, ar ko tiktu 

uzraudzītas ar cilvēktiesībām saistītas 

norises BTN sarunu kontekstā, izmantojot 

iepriekšējus ES tirdzniecības nolīgumus 

ar trešām valstīm, kuros šāds instruments 

ir iekļauts; 

14. atzinīgi vērtē BTN sarunu 

noslēgšanos; ir stingri pārliecināts, ka ES 

un Vjetnamas visaptverošas partnerības 

un sadarbības nolīgumam un BTN ir 

jāpalīdz Vjetnamā nostiprināt 

cilvēktiesības; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0342/5 

Grozījums Nr.  5 

Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 

Neena Gill 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (rezolūcija) 

2015/2096(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

45. punkts – ievaddaļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. prasa izveidot regulāras saziņas 

mehānismu vai forumu starp EĀDD 

un Parlamentu, lai nodrošinātu 

pārredzamību un ļautu 

Parlamentam uzraudzīt 
visaptverošas partnerības un 

sadarbības nolīguma mērķu 

īstenošanu; prasa, ka šim 

mehānismam būtu jāaptver: 

– informācijas sniegšana 

Parlamentam par ES darbību 

un nostāju mērķiem, kā arī par 

visiem jautājumiem, kas 

saistīti ar Vjetnamu; 

– informācijas sniegšana 

Eiropas Parlamentam par 

rezultātu salīdzinošo 

novērtējumu attiecībā uz ES 

un Vjetnamas veiktajiem 

pasākumiem, sevišķu vērību 

pievēršot stāvokļa izmaiņām 

cilvēktiesību, vārda brīvības un 

tiesiskuma jomā, jo īpaši: 

– nodrošinot pieeju 

attiecīgajiem EĀDD 

iekšējiem dokumentiem, 

ievērojot atbilstošās 

45. uzsver, ka saskaņā ar LESD 

218. panta 10. punktu Parlaments ir 

nekavējoties un pilnīgi jāinformē visos 

visaptverošas partnerības un sadarbības 

nolīguma procedūras posmos; uzstāj, ka 

tam būtu jāaptver plašas rakstiskas 

informācijas sniegšana Parlamentam par 

ES darbību un nostāju mērķiem, it sevišķi 

par stāvokļa izmaiņām cilvēktiesību, vārda 

brīvības un tiesiskuma jomā; uzsver arī ES 

delegācijas kontaktpunktu būtisko lomu 

cilvēktiesību stāvokļa uzraudzībā šajā 

valstī; 
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konfidencialitātes 

procedūras; 

– piešķirot Parlamentam 

novērotāja statusu 

informatīvajās 

sanāksmēs, kas notiek 

pirms Apvienotās 

sadarbības komitejas 

sanāksmēm, un pieeju 

dokumentiem, kas 

iesniegti Padomei un 

Komisijai; 

– iesaistot pilsonisko 

sabiedrību šīs 

informācijas 

sagatavošanā un 

situācijas novērtēšanā;  

Or. en 

 

 


