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Alteração  4 

Cristian Dan Preda 

em nome do Grupo PPE 

Neena Gill 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Acordo-Quadro Global de Parceria e Cooperação UE-Vietname 

2015/2096(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Insta a UE e o Vietname a 

trabalharem no sentido de criar um 

instrumento para monitorizar os 

desenvolvimentos no domínio dos direitos 

humanos no contexto das negociações do 

ACL, tendo por base anteriores acordos 

comerciais da UE com países terceiros 

que contenham tal instrumento; 

14. Congratula-se com a conclusão das 

negociações do ACL; está firmemente 

convicto de que o Acordo Global de 

Parceria e Cooperação e o ACL entre a 

UE e o Vietname devem contribuir para a 

melhoria da situação dos direitos 

humanos no Vietname; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0342/5 

Alteração  5 

Cristian Dan Preda 

em nome do Grupo PPE 

Neena Gill 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Acordo-Quadro Global de Parceria e Cooperação UE-Vietname 

2015/2096(INI) 

Proposta de resolução 

Nº 45 - parte introdutória 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Solicita o estabelecimento de um 

mecanismo de comunicação regular entre o 

SEAE e o Parlamento, de forma a assegurar 

a transparência e permitir a este último 

monitorizar a implementação dos objetivos 
do Acordo Global de Parceria e Cooperação; 

insiste em que este mecanismo deve conter os 

seguintes elementos: 

 

45. Realça que, nos termos do artigo 

218.º, n.º 10, do TFUE, o Parlamento 

deve ser imediata e plenamente informado 

em todas as fases do processo relativo ao 
Acordo Global de Parceria e Cooperação; 

insiste em que tal deve incluir a 

transmissão ao PE de informações 

completas por escrito sobre os objetivos 

das ações e posições da UE, em particular 

sobre a evolução registada a nível da 

situação dos direitos humanos, da liberdade 

de expressão e do Estado de direito no 

país; salienta ainda o papel fundamental 

desempenhado pelos pontos focais da 

Delegação da UE no acompanhamento da 

situação dos direitos humanos no país; 

– transmissão ao PE de informação sobre os 

objetivos das ações e posições da UE e sobre 

todas as questões relacionadas com o 

Vietname; 

 

– transmissão ao PE de informação que 

avalie os resultados das ações empreendidas 

pela UE e pelo Vietname, destacando a 

evolução registada a nível da situação dos 

direitos humanos, da liberdade de expressão e 

do Estado de direito no país, nomeadamente: 

 

– permitindo o acesso, mediante processos  
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de confidencialidade adequados, aos 

documentos internos relevantes do SEAE; 

– concessão ao Parlamento de estatuto de 

observador nas reuniões de informação 

antes das reuniões do Comité Misto de 

Cooperação, bem como de acesso aos 

documentos fornecidos ao Conselho e à 

Comissão; 

 

– envolvimento da sociedade civil na 

elaboração dessa informação e na avaliação 

da situação;  

 

Or. en 

 

 


